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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Esse é um projeto interdisciplinar e interproﬁssional que se intitula “Formação teórico
prática no enfrentamento a Síndrome Congênita do Zika Vírus: programa de capacitação aos
proﬁssionais da atenção básica”. Tem como equipe executora docentes dos cursos de Fisioterapia,
Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva, assim como discentes dos mesmos cursos e
proﬁssionais do HC-UFPE EBSERH. Objetiva promover educação permanente em saúde para os
diversos proﬁssionais e estudantes envolvidos no cuidado e atenção à criança com síndrome congênita
relacionada à infecção pelo vírus Zika (SCZ). Público da ação: equipe executora, proﬁssionais do
Núcleo Ampliado de Saúde da Família e da Estratégia de Saúde da Família, Agentes Comunitários de
Saúde, estudantes dos Programas de Residências Multiproﬁssionais e dos cursos de graduação em
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva da UFPE. Serão realizadas três
oﬁcinas de capacitação para o público alvo, dos municípios de Recife e circunvizinhos. As oﬁcinas
terão como conteúdo uma breve revisão sobre desenvolvimento infantil, características da SCZ e sua
repercussão sobre o desenvolvimento infantil, técnicas para estimulação e manuseio terapêutico
aplicáveis pelos proﬁssionais e familiares, além de como utilizar a estimulação ambiental e cuidar do
cuidador. A metodologia será ativa, com envolvimento direto dos participantes e vivências práticas,
aproximando o conteúdo teórico à realidade de trabalho, de forma dialogada, fomentando um espaço
de trocas de experiências e ampliação do conhecimento da rede. A equipe irá monitorar a execução da
ação, identiﬁcando as facilidades/diﬁculdades do processo, discutindo os ajustes necessários,
considerando todos os segmentos envolvidos.

