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@ UNICEF BRZ/ Paulo Rossi 

Bem-vindos!

Caro(s) coordenador(es) do curso e facilitador(es) das 
atividades práticas e de grupo.

Vamos dar as boas-vindas aos participantes do curso? 

Em seguida, apresente-se e solicite a cada um dos 
participantes que diga o nome, a formação, a função e o 
órgão ou o serviço onde trabalha. 

Tempo: 15 a 20 minutos. 

Agora que todos se apresentaram, passe a palavra para o 
coordenador/facilitador da atividade de acolhimento. 



| Estimulação de crianças com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar6 

©
 F

AV
/ 

Jo
ão

 C
ar

lo
s 

La
ce

rd
a



INTRODUÇÃO  

O curso sobre estratégias para estimulação de crianças com 
alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e 
escolar foi elaborado para a qualificação de profissionais 
de saúde, educação e assistência social, visando a atenção 
integral e integrada às crianças com Síndrome Congênita 
do Zika vírus (SCZv) e outras deficiências, nos serviços 
especializados e na atenção básica das políticas sociais. 

Esta metodologia foi construída e validada por equipes 
multiprofissionais dos Centros Especializados de 
Reabilitação (CER), gestores e profissionais das áreas de 
saúde, educação e assistência social, que compõem o comitê 
intersetorial, nos dois municípios da intervenção (Campina 
Grande-PB e Recife-PE). Faz parte do conjunto de ações e 
estratégias do Projeto Redes de Inclusão, uma iniciativa do 
UNICEF, ao lado de vários parceiros, com a finalidade de 
apoiar a gestão municipal na qualificação da atenção às 
famílias e aos cuidadores de crianças com a SCZv e outras 
deficiências.  

O objetivo da aplicação desta metodologia é estimular a 
participação ativa dos profissionais de saúde, de educação e 
da assistência social no processo de ensino e aprendizagem 
na construção coletiva do conhecimento, com atividades 
de simulação realística sobre a estimulação da criança no 
ambiente domiciliar e escolar.  

O apoio às famílias e aos cuidadores de crianças com 
alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar 
é uma estratégia poderosa, que contribui com o 
tratamento terapêutico da criança, o planejamento e o 
acompanhamento da criança e da família, além de favorecer 
o fortalecimento das competências familiares, para o pleno 
desenvolvimento da criança, numa ação conjunta entre 
os profissionais de saúde, educação, assistência social e a 
família. 

Aproveite ao máximo as atividades e bom estudo!

UNICEF - para cada criança | 7
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ORGANIZANDO  
O CURSO  
Resultados da aprendizagem
Espera-se que ao final do curso os participantes tenham 
desenvolvido habilidades e competências para apoiar as 
famílias e cuidadores nas atividades de estimulação da 
criança com alterações no desenvolvimento no ambiente 
domiciliar e escolar, além de estratégias de trabalho 
integrado e em rede.

  

Público
Profissionais de saúde (prioritariamente os da Atenção 
Básica), da educação infantil e dos Centros de Referência 
da Assistência Social (CRAS), com perfil para se tornarem 
multiplicadores da estratégia para estimulação de crianças 
com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar 
e escolar.   

Carga horária 
12 horas



Objetivo geral 
> Qualificar os profissionais da saúde, da educação infantil e da assistência 

social para o apoio às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações 
no desenvolvimento, mediante o uso de estratégias para a estimulação 
dessas crianças no ambiente domiciliar e escolar. 

Objetivos específicos 
> Ampliar o conhecimento teórico e prático sobre a estimulação de crianças 

com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar.   

> Realizar atividade prática, utilizando técnica de simulação realística, a partir 
do conhecimento teórico e das orientações sobre as rotinas integradas à 
estimulação do desenvolvimento da criança, com o uso dos objetos do kit 
multissensorial e/ou outros recursos disponíveis. 

> Discutir e construir o Plano Integrado de Cuidado (PIC) para a continuidade 
do tratamento, o bem-estar e a qualidade de vida da criança no ambiente 
domiciliar e escolar, mediante o uso de instrumentos de acompanhamento 
e de avaliação das atividades de estimulação e do progresso das famílias, 
equipes e crianças. 

> Estimular a troca de experiências entre os serviços das políticas sociais 
intrassetoriais, intersetoriais e entre distritos sanitários/regiões de saúde ou 
municípios. 

Estratégias pedagógicas 
 O curso utiliza estratégias para estimular a participação de todos no processo 
de ensino-aprendizagem e a construção coletiva do conhecimento. Exercícios 
em grupos, troca de saberes e as experiências da prática do dia a dia dos 
serviços, exposições para sistematização das informações trabalhadas e de 
atividades de simulação realística sobre a estimulação da criança no ambiente 
domiciliar e escolar com os objetos do kit multissensorial, além de outros 
recursos disponíveis.  

UNICEF - para cada criança | 9
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Recursos necessários

Primeiro dia

1 (uma) sala com cadeiras, que possam 
ser deslocadas, para no mínimo 30 e no 
máximo 40 pessoas (círculo/roda); 

4 (quatro) salas para as atividades de 
grupo; 

4 (quatro) salas para as atividades 
práticas.

Logística 

Equipe de pessoal sugerida

Segundo dia 

1 (uma) sala para no mínimo 30 e no 
máximo 40 pessoas (círculo/roda) e

4 (quatro) salas para as atividades de 
grupo. 

8 (oito) profissionais 1 (um) de cada política (saúde, educação e assistência social), no 
mínimo, para atuarem como coordenadores e facilitadores das atividades de grupo, 
durante o curso;

4 (quatro) profissionais de saúde, no mínimo, para o desenvolvimento das atividades 
práticas, equipe multiprofissional do serviço de estimulação, composta por: 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro, Médico/Pediatra, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo, entre outros profissionais que 
compõem a equipe multiprofissional do serviço.

Consulte cada atividade / etapa do curso.  

Materiais

Metodologia do curso impressa, caneta/lápis, crachá, identificação para cada sala (com 
o uso de cores diferentes), bonecas de pano; propés / sapatilhas descartáveis (para 
não contaminação das salas de atividade prática); computador, PowerPoint e tela para 
projeção.

Recursos utilizados pelos profissionais de saúde para orientar as famílias ou 1(um) kit 
multissensorial para cada sala/estação (opcional). Consulte cada atividade / etapa do 
curso.
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Sobre a avaliação do curso
A avaliação tem a finalidade de aferir os resultados alcançados em relação ao 
que foi planejado e esperado, seguindo critérios de “reação” e “aprendizado” 
do profissional capacitado.  

No final de cada etapa do curso, leia o(s) objetivo(s) da atividade e aplique 
a avaliação, de forma escrita ou verbal, sobre a reação e o aprendizado dos 
profissionais capacitados, aplicando a mesma  estratégia proposta no final do 
curso.   

ANOTAÇÕES

DICA: É importante fazer a leitura prévia de todo o conteúdo desta 
metodologia para a aplicação e ou adequação. Sugere-se organizar um 
checklist com as responsabilidades de cada coordenador/facilitador e os 
materiais que serão utilizados durante o curso.
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PROGRAMAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
DO CURSO

8h30 Boas-vindas e apresentação dos participantes.

9h Acolhimento dos participantes (págs. 16 e 30).

9h20 Apresentação dos objetivos do curso, do conteúdo programático e da 
metodologia a ser utilizada (pág. 8).

9h40 Trabalho em grupo/ Estudo dirigido – Estratégia para estimulação de crianças  
com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar  
(ver atividade ETAPA 2).

10h30 Intervalo. 

10h45 Plenária – Apresentação dos trabalhos de grupos. 

11h30 Conversa sobre as estratégias para as orientações às famílias e aos cuidadores de 
crianças com alterações no desenvolvimento e o trabalho em rede.

12h Intervalo para o almoço. 

13h30 Divisão em 4 grupos, compondo as 4 (quatro) estações (ver atividade da ETAPA 3): 

 1 - Estimulação visual. 

 2 - Estimulação auditiva/ linguagem e comunicação.

 3 - Estimulação da coordenação motora.

 4 - Orientação sobre a alimentação. 

16h45 Intervalo. 

17h Avaliação dos trabalhos do dia (ver questões disparadoras da ETAPA 3). 

 PRIMEIRO DIA  



8h30 Acolhimento e retomada dos trabalhos. Peça um voluntário/participante para 
fazer a síntese do dia anterior

9h Trabalho de grupo (saúde, educação e assistência social) para a construção do 
Plano Integrado de Cuidado (PIC), que contemple as necessidades da família. 

10h30 Intervalo. 

10h45 Apresentação em plenária das propostas de Planos Integrados de Cuidado (PIC) 
que contemplem as necessidades da família, construídas em cada grupo.

11h30 Momento para reflexão sobre a troca de experiências, atividades teóricas e 
práticas durante o curso.

12h Avaliação do curso e as possibilidades de multiplicação da estratégia no serviço.

12h30 Encerramento.

 SEGUNDO DIA  

ANOTAÇÕES

UNICEF - para cada criança | 13



ETAPAS 
PROGRAMÁTICAS 
DO CURSO   
 

O curso está estruturado em 4 (quatro) etapas. Para 
cada etapa foi planejado o tempo, o(s) objetivo(s) da(s) 
atividade(s) e os recursos necessários. Leia com atenção! 

Abertura: Boas-vindas e apresentação dos participantes. 

 

ETAPA 1 
Acolhimento dos participantes – vivências sensoriais. 

O acolhimento dos participantes: dinâmica, momento de reflexão vinculado ao 
tema do curso. Esta metodologia oferece uma proposta de dinâmica que pode 
ser adaptada ou substituída por outra estratégia de acolhimento.

Exposição: apresentação dos objetivos e da proposta metodológica. 

 

ETAPA 2 
Estratégia para estimulação no ambiente domiciliar e escolar.  

Estratégias e ferramentas para qualificar a estimulação do desenvolvimento 
da criança no ambiente domiciliar e escolar. Postura do profissional diante das 
famílias. Rotinas integradas à estimulação.  Estimulação multissensorial (kit 
multissensorial). Sistematização das estratégias. Articulação intersetorial e o 
trabalho em rede.  
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ETAPA3 
Atividade prática - técnicas de simulação realística com estudos  

de casos reais.  

Da teoria à prática nos serviços sobre a estimulação de crianças com alterações 
no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar. A aplicação de uso 
dos objetos do kit multissensorial em cada uma das estações:  estimulação 
visual, estimulação auditiva / linguagem e comunicação, estimulação motora e 
alimentação.  

 

ETAPA 4

Construção do Plano Integrado do Cuidado, das políticas sociais básicas 
(saúde, educação e assistência social) como um instrumento potente para 
o acompanhamento de famílias e cuidadores de crianças com a Síndrome 
Congênita do Zika vírus e outras deficiências.  

 
 
 
DICA: manter o foco nos objetivos e no tempo de cada atividade são 
atributos fundamentais para o sucesso do curso. 

UNICEF - para cada criança | 15
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Acolhimento dos participantes (ETAPA 1)  

Atividades:  vivências sensoriais (audição, visão, tato e olfato), leia pág. 30 
(anexo), com a proposta de dinâmica que pode ser adaptada ou substituída por 
outra estratégia de acolhimento.

Faça a divisão de 4 (quatro) grupos dos sentidos (audição, visão, tato e olfato). 
Com, no máximo, 12 pessoas.  Selecione 4 (quatro) apoiadores, para orientar o 
percurso dos integrantes de cada grupo.  Coloque a venda (TNT cor preta) nos 
olhos dos participantes, durante toda a atividade. Após 15 minutos de vivência, 
os grupos devem ter percorrido todas as mesas dos diferentes sentidos. No 
final, fazer uma reflexão coletiva sobre a percepção e os sentimentos dos 
participantes. 

Objetivo: Criar oportunidades de maior conhecimento de si mesmo e do outro, 
resgatando a importância dos sentidos para a interação com outras pessoas 
e com o ambiente, facilitando ainda a integração interpessoal, bem como o 
desenvolvimento e a apreensão das demais etapas do curso.  

FACILITADOR/COORDENADOR DA ATIVIDADE:  

Um profissional para coordenar a atividade, que tenha domínio de técnicas de 
acolhimento e motivação de grupo.  Conte com 2 (dois) ou mais apoiadores. 
Podem ser participantes do curso. 

Tempo: 20 minutos.   

DICA: use a criatividade e a imaginação considerando os talentos do 
serviço/município. Identifique pessoas com conhecimento e prática de 
dinâmicas de grupo e os recursos disponíveis (ex.: espaço da realização 
do curso). 

Fim da Etapa 1 do curso. 
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Estratégias de estimulação no ambiente domiciliar 
e escolar (ETAPA 2)
 

Atividade: Exploração das estratégias e ferramentas para estimulação de 
crianças com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar 
(trabalho em grupo), leia pág. 33. 

Objetivo: Ampliar os conhecimentos teóricos sobre a estimulação do 
desenvolvimento de crianças com alterações no desenvolvimento e o uso de 
estratégias para estimulação no ambiente domiciliar e escolar. 

Tempo: 90 minutos, sendo 50 minutos para a discussão em grupo, 40 minutos 
de plenária, com 10 minutos para o relator apresentar as conclusões do grupo. 

COORDENADOR DO CURSO:  

> Apresente um breve resumo sobre o conteúdo programático e as orientações 
para o trabalho em grupo.  

> Componha 4 (quatro) grupos com no máximo 12 pessoas.  A estratégia 
da organização dos grupos pode ser previamente definida para que a 
composição contemple os profissionais da saúde, educação e assistência 
social. 

MATERIAIS

> Questões disparadoras, elaboradas para a atividade. 

> Postura do profissional diante das famílias - 10 passos sobre a estimulação do 
desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar e escolar (pág. 33).

> Rotinas integradas -  Uso dos 10 passos para orientar as famílias e cuidadores (pág. 33). 

> Publicação - “Orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações do 
desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar”. 

> Outros materiais indicados nas referências (pág. 29).  
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FACILITADOR/MODERADOR DO GRUPO: 

Oriente o grupo para que escolha um relator e um coordenador. Leiam em grupo 
o texto Estimulação do desenvolvimento da criança (anexo), dando oportunidade 
para que todos participem da leitura. Em seguida, faça uma discussão sobre o 
texto e solicite que discutam e respondam às seguintes questões:

1. Como vocês analisam a importância do apoio às famílias e aos cuidadores 
de crianças com alterações no desenvolvimento e a estimulação delas no 
ambiente domiciliar e escolar?

2. Como vocês descreveriam as estratégias para a implantação dessas atividades 
descritas no texto? 

3. Qual a principal característica que vocês descreveriam como positiva dessa 
proposta metodológica?  E qual destacariam como negativa? 

4. Comentem sobre os 10 passos propostos para desenvolver as atividades de 
estimulação do desenvolvimento em casa com as famílias e cuidadores. 

Ao final das discussões em grupo, apoie o relator do grupo para organizar a 
apresentação dos resultados em plenária. 

Exposição dialogada – sistematizando os 
conhecimentos (ETAPA 2)  
 
Atividade: EXPOSIÇÃO DIALOGADA: sistematizando os conhecimentos sobre 
as estratégias para as orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com 
alterações no desenvolvimento.  

Objetivo: Fazer uma síntese sobre as estratégias para as orientações às famílias 
e aos cuidadores de crianças com alterações no desenvolvimento. 

Tempo: 20 minutos 

COORDENADOR DO CURSO:

> Realize a sistematização das atividades, reforçando a importância da 
articulação intersetorial e o trabalho em rede no território.  
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MATERIAIS

   Kit multissensorial e folder com as orientações de uso dos objetos, apresentados na figura I. 

 
Fim da Etapa 2 do curso. 

   

TAPETE 
SENSORIAL
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 

motor, visual e 
tátil.

1

1

LANTERNA, 
BOLAS E COPOS 

COLORIDOS
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 

visual e motor.

5

5

MAMÃE SACODE
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 

motor e visual.

PLACAS COM 
LISTRAS 

Indicado na 
estimulação do 

desenvolvimento 
motor e visual.

ROLO
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 

motor.

2

2

ESPONJA/
ESCOVA

Indicado na 
estimulação do 

desenvolvimento 
de percepção de 

texturas diferentes 
no rosto.

6

6

CHOCALHOS E LATA 
DE ENCAIXE
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 

auditivo, visual 
e motor.

7

7

COLHER
Indicado na 

estimulação do 
movimento da língua 
da criança de forma 

adequada.

8

8

10

10

MÓBILE
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 
motor, auditivo e 

visual.PULSEIRA
Indicado na 

estimulação do 
desenvolvimento 
motor, auditivo e 

visual 

9

9

3

4

3

4

Figura  I - objetos do kit multissensorial para 
estimulação de crianças com alterações no 
desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar.
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Atividade prática - técnicas de simulação realística 
(ETAPA 3)  
 

Atividade: Aplicação de técnicas de simulação realística no atendimento em 
serviço de famílias com crianças com alterações no desenvolvimento, com o 
apoio de casos clínicos.   

Objetivo: Realizar atividade prática, utilizando técnica de simulação realística, 
a partir de conhecimentos teóricos e das orientações sobre as rotinas no 
domicílio, com o uso dos objetos do kit multissensorial e/ou outros recursos 
disponíveis. 
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Como estimular a criança no ambiente domiciliar e escolar?   
Tempo: 180 minutos, sendo 45 minutos em cada estação. 

Estação 1 
estimulação  

visual.  

Estação 2 
estimulação 

auditiva / 
linguagem e 

comunicação.   

Estação 3 
estimulação da 
coordenação 

motora.  

Estação 4 
orientações  

sobre  
alimentação. 

Pessoal/Equipe: Cada estação deve ser composta com, no mínimo, 2 
(dois) profissionais de saúde, com o perfil e a experiência em serviços nas 
especialidades:  Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Enfermeiro, Médico/
Pediatra, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo, 
entre outros profissionais que compõem a equipe multiprofissional do serviço.  

MATERIAIS

Tapete colorido EVA – tatame e calças jeans para o posicionamento da criança, banheira, 
bonecas de pano e de plástico, kit multissensorial (se houver), entre outros materiais de 
uso no serviço.  

 

IMPORTANTE: Em todas as estações, a criança deve ser compreendida 
de forma integral, devendo ser estimulados todos os sentidos, 
a visão, a audição, tato, olfato, paladar (a alimentação); além da 
motricidade, da linguagem e da comunicação, interagindo com o 
ambiente onde ela habita e convive.  

COORDENADOR DO CURSO:

> Divida o grupo em 4 (quatro) subgrupos, com, no máximo, 10 (dez) pessoas. 
Se possível, manter o mesmo grupo da atividade da parte da manhã.

> Identifique um coordenador para a estação.

> Oriente sobre a atividade a seguir e encaminhe os grupos para os locais 
determinados. 

Para realizar a atividade prática na capacitação em serviço, defina cores 
diferentes para cada estação:
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Os grupos participarão das 4 (quatro) estações: estimulação visual, estimulação 
auditiva/linguagem e comunicação, estimulação da coordenação motora e 
orientação da alimentação. 

> Em cada estação, o grupo deve ser orientado pelo coordenador e os membros 
da equipe que atuam como facilitadores. 

> A duração de cada estação é de no máximo 45 minutos, para a discussão de 
dois casos.  

COORDENADOR/FACILITADOR DOS GRUPOS: 

Divida o grupo de 12 pessoas em dois subgrupos de 6. 

> Cada subgrupo discute um caso durante 15 minutos, a partir das perguntas 
norteadoras. 

> Cada subgrupo deve escolher um relator para apresentar os resultados da 
discussão do caso, em 5 minutos, para os demais membros do grupo de cada 
estação. 

> Em caso de grupos menores, discutir os dois casos no tempo previsto.  

DICA: o coordenador e facilitadores só devem intervir nos 15 minutos 
finais, esclarecendo as dúvidas e os pontos mais relevantes de cada caso. 

No final dessa etapa, os grupos terão realizado o percurso nas 4 (quatro) 
estações, em no máximo 3 horas.  Em seguida, os grupos devem se reunir em 
plenária para avaliação das atividades do dia. 

 
Questões disparadoras para a plenária: 

1. Como vocês avaliam a atividade prática utilizando técnica de simulação 
realística com o uso dos objetos do kit multissensorial na estimulação da 
criança? 

2. Qual a percepção de vocês em relação ao acompanhamento dessas 
atividades de estimulação da criança no ambiente domiciliar e escolar? 
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Resultados esperados: Espera-se nesta etapa que as dimensões relacionadas 
ao desenvolvimento sejam trabalhadas de forma integral e integrada, tendo 
como ponto de partida cada uma das estações específicas (visual, auditiva/
linguagem, comunicação, motora e alimentação) e ampliando-se para as demais. 

ATENÇÃO!

Os casos clínicos e as perguntas norteadoras (anexo), utilizadas na ETAPA 
2, dos trabalhos em grupo, podem servir de base para discussão do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS) ou o Plano Integrado de Cuidado (PIC). As 
equipes também podem utilizar os casos reais de seus serviços, com o 
nome fictício da criança e de membros da família, preservando SEMPRE a 
ética, o sigilo e a privacidade. 

Fim da Etapa 3 do curso. 

 

Construção do Plano Integrado de Cuidado  
(ETAPA 4)  
 

Atividade: Construção do Plano Integrado de Cuidado.

Saúde  
Deve-se considerar as necessidades da família, o diagnóstico e/ou avaliação 
do serviço especializado/referência onde a criança faz a estimulação precoce/ 
acompanhamento e as informações do prontuário do serviço/unidade básica de 
saúde.

Assistência social 
Deve-se considerar o perfil socioeconômico da família, as situações de 
vulnerabilidade da região, o acompanhamento da família nos serviços da 
assistência social e os recursos disponíveis para apoiar.
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Educação  
Deve-se considerar o perfil da família e os recursos educacionais para a criança 
e a família. 

Objetivos:  

> Discutir e construir o Plano Integrado de Cuidado para a continuidade do 
tratamento, o bem-estar e a qualidade de vida da criança no ambiente 
domiciliar e escolar, mediante o uso dos instrumentos de acompanhamento 
e de avaliação das atividades de estimulação e do progresso das crianças, 
famílias e equipes. 

> Estimular o trabalho conjunto e a troca de experiência entre os serviços 
intrassetoriais, intersetoriais e entre os municípios, distritos sanitários e 
regiões. 

Tempo: 180 minutos, sendo 60 minutos para discussão em grupo.  

 
MATERIAIS

Estudos de casos existentes na metodologia (Anexo I complementando com 
os aspectos sociais e educacionais da família, ou casos do próprio serviço, 
com nome fictício da criança). Cadeiras em círculo (roda).

Leia o texto pág. 38 sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS) e o 
Acompanhamento do Desenvolvimento da Criança, como subsídio para a 
construção do Projeto Integrado de Cuidado.  

COORDENADOR DO CURSO:

> Divida o grupo em 4 (quatro) subgrupos, com, no máximo, 10 (dez) pessoas, 
sendo recomendável que em cada grupo tenha profissionais das áreas de 
educação, assistência social e saúde. 

> Identifique um coordenador para cada grupo.

> Oriente sobre a atividade e encaminhe os grupos para os locais 
determinados. 
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FACILITADOR/MODERADOR:  

> Opção 1 - entregue o (s) caso (s) para cada grupo.  

> Opção 2 – oriente o grupo para a construção de casos de famílias atendidas 
no seu território ou serviço (preservando o nome da família e da criança). 

> Oriente o grupo para que escolha um relator e um coordenador. 

> Reforce a importância da participação de todos os integrantes do grupo 
no processo de construção do Plano Integrado de Cuidado, considerando a  
importância do processo de construção coletiva.

Oriente para que o grupo leia o caso clínico na roda e em seguida proporcione 
5  a 10 minutos para a discussão do caso, refletindo sobre as necessidades da 
família e da criança em relação aos aspectos socioassistenciais e pedagógicos, 
conforme a seguir:  

REFLEXÃO

O caso foi referenciado?  
Ex.: CER ou outros serviços de saúde, da assistência social ou outro 
equipamento.

O caso foi identificado por meio de busca ativa?   
Ex.: O ACS em visita. 

O caso foi identificado por demanda espontânea?  
Ex.: A família procurou o serviço para alguma consulta/atendimento. 

O caso foi encaminhado pelo CRAS? 

A partir dessas reflexões é importante saber se:

> Existe um diagnóstico clínico e funcional da situação de saúde da criança. 

> Existe um diagnóstico da situação psicossocial, socioassistencial da família 
entre outras informações relevantes. 
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Se sim, pule para as questões disparadoras.

E se não, quais as medidas a serem adotadas para esse diagnóstico e/ou 
avaliação? Na saúde? Na assistência social?  E na educação? 

Questões disparadoras:

1 Quais as ofertas de serviços da rede de saúde, educação e assistência social 
na sua área de atuação? 

2 Qual o seu papel e o do seu serviço para continuidade do cuidado da família 
e da criança?  

3 Como orientar e apoiar as famílias, para que possam ampliar a estimulação do 
desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar e escolar?  

4 Como será a reavaliação periódica do Plano Integrado de Cuidado que 
demonstre o atendimento das necessidades da família?

5 Descrever o Plano Integrado do Cuidado, articulando os pontos de atenção da 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, envolvendo saúde, educação e 
assistência social, para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da 
criança e da família.  

DICA: As questões acima são apenas indutoras para articular a linha de 
cuidado da criança e da família, visando o atendimento integral, o bem-
estar e a qualidade de vida. 
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Avaliação do curso 

No final do curso, aplique a avaliação, de forma escrita ou verbal, sobre a reação 
e o aprendizado do profissional capacitado.  

> Qual a opinião, percepção do profissional/treinando em relação à etapa 
aplicada e seu conteúdo, aos coordenadores/facilitadores e às condições 
(local, ambiente, suporte logístico etc.). 

> Em que medida os conteúdos teóricos e as atividades práticas foram 
assimilados durante o módulo/etapa do curso, em comparação ao resultado 
que se vinha obtendo antes da capacitação.

MENSAGEM FINAL  

As crianças com alterações no desenvolvimento -  seja por deficiência 
visual, auditiva, motora, cognitiva ou múltiplas deficiências – vão ter 
potenciais e caminhos diferentes. Na verdade, todos nós temos um 
potencial único em todas essas situações. Importante estimular e apoiar 
as famílias e cuidadores para proporcionar para criança e a sua família a 
alegria de viver na certeza de que é um ser amado.  

No final de tudo, uma relação harmoniosa e respeitosa é capaz de provocar 
mudanças muito profundas, fazendo surgir os melhores sentimentos. 
E, principalmente, acreditem nas potencialidades das crianças e dessas 
famílias e irão descobrir que temos muito para aprender com elas. 

Orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações 
no desenvolvimento. UNICEF, 2017.

Fim da Etapa 4 do curso. 

Para saber mais, consulte as referências bibliográficas.
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GLOSSÁRIO 

Estimulação Precoce  é um programa de acompanhamento e intervenção 
clínico-terapêutica multiprofissional com bebês de alto risco e com crianças de 
0 a 3 anos acometidas por patologias orgânicas. Tem um caráter sistemático e 
sequencial (BRASIL, 2016). 

Diagnóstico clínico  é um conjunto de dados, formado a partir de sinais e 
sintomas do histórico clínico, do exame físico e dos exames complementares 
(laboratoriais, etc.), analisado pelo profissional de saúde e compreendido em 
uma ou mais doenças. 

Diagnóstico funcional  é compreendido como um processo pelo qual através 
de metodologias e técnicas são avaliados, analisados e estudados a estrutura e 
os desvios dos graus de normalidades funcionais esperadas para um indivíduo, 
que se reflete na execução das atividades da vida diária e dar ordenação para 
organização do projeto terapêutico singular.

Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas e condutas 
terapêuticas discutidas e articuladas a partir da escuta e da troca de saberes 
interdisciplinares  e que envolve profissionais dos serviços, as famílias e 
pessoas da comunidade (BRASIL, 2010).  

Plano Individual de Atendimento (PIA) é um instrumento de trabalho, utilizado 
pela Política de Assistência Social, que necessita de atualização, visando o 
acompanhamento do desenvolvimento da criança e do adolescente, de acordo 
com a singularidade de cada um.

Plano Integrado de Cuidado (PIC)  é uma terminologia adotada pelo Comitê 
Intersetorial do Redes de Inclusão, para expressar um plano de cuidado 
integrado, baseado em um diagnóstico clínico e funcional da saúde da criança 
e em um diagnóstico social e educacional da família, base essencial para 
garantir os direitos integrais da criança e sua família. 
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ANEXOS 

VIVÊNCIA MULTISSENSORIAL 
Orientação para a organização  
da atividade

MATERIAIS

Tiras/faixas de TNT na cor preta (para vendar os olhos). Instrumentos sonoros 
de materiais recicláveis, recursos materiais da natureza e de uso do dia a dia 
para o estímulo auditivo, o tátil e o olfativo. Nesta etapa, espera-se que sejam 
trabalhadas dinâmicas que permitam a exploração da percepção dos sentidos 
(audição, visão, tato e olfato). O uso de técnicas de controle da respiração, a 
utilização de músicas instrumentais, entre outros recursos, podem contribuir 
para o desenvolvimento e a apreensão das demais etapas.    

 



Vivência 1: mesa tátil 
Atividade: Os participantes de olhos vendados devem manusear alguns objetos 
e realizar atividades de coordenação motora entre outras atividades.

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

    QUANTIDADE   DESCRIÇÃO 

     02    Espuma de barbear 
     02    Bola sensorial (luminosa e auditiva) 
     01    Jogo de memória tátil 
     01    Jogo do tato 
     01    Jogo de encaixe de formas 
     05    Resta 1 

 

 
 
Vivência 2: mesa do olfato e paladar 
Atividade: Os participantes de olhos vendados devem descobrir pelo olfato e 
paladar quais são os elementos demonstrados.

 MATERIAIS NECESSÁRIOS  

QUANTIDADE   DESCRIÇÃO 

 100    Copo descartável para café 
 100    Colher descartável média 
 100    Palito de dente 
 01    Lavanda de bebê 
 01 pacote   Café em pó 
 04 pacotes   Erva-doce 
 02    Canela em pó 
 01 pacote   Bolinha  de chocolate  
 50    Gelatinas nos sabores de uva e morango 
 50 unidades   Salgadinho de queijo 
 10    kiwi 
 10    Laranja-cravo 
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Vivência 3: mesa da audição 
Atividade: Os participantes de olhos vendados devem apontar para o lado onde 
está a origem do som produzido e escrever o nome do objeto. Além de fazer 
associações do som produzido com alguns elementos. 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO 

 01   Maracá ou chocalho 
 02   Apito 
 01   Sino 
 02   Mamãe-sacode 
 01   Pau de chuva + instrumentos musicais com o som da água do mar 
 1 resma  Papel ofício 
 10   Lápis-piloto 

Vivência 4: mesa da visão 
Atividade: Os participantes devem realizar atividades pedagógicas (reconhecendo 
a pintura de figuras, além de produção de desenho dentro do limite) com 
utilização dos recursos ópticos, com óculos simuladores de baixa visão.  

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

QUANTIDADE  DESCRIÇÃO 

 02    Novelo  de lã preto ou marrom 
 100 m   Cordão  
 02   Cola  de silicone 
 50   Desenhos em forma geométrica 
 10   Óculos simuladores de baixa visão 
 10   Telescópio e lupas manuais 

 

 
 
DICA: Após a atividade de ACOLHIMENTO, oriente os participantes a 
realizarem a leitura das páginas de 7 a 15 desta metodologia.   
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Estimulação do desenvolvimento 
da criança, kit multissensorial e as 
orientações de uso (ETAPA 2)  
 

É importante que as crianças com alterações no desenvolvimento recebam 
estimulação por equipes multiprofissionais de acordo com as necessidades de 
cada criança, principalmente no período que vai de zero a três anos de idade.  

A proposta do programa de apoio às famílias e cuidadores se baseia no 
princípio de que a estimulação do desenvolvimento pode acontecer no 
ambiente domiciliar e escolar, desde que planejada junto com as famílias e 
orientada pelos profissionais que cuidam dessas crianças. 
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As orientações no domicílio e o acompanhamento do progresso do 
desenvolvimento da criança e dessas atividades podem fazer parte do 
Programa Terapêutico Singular (PTS) de cada criança, assim como o Plano 
Integrado de Cuidado (PIC), envolvendo as políticas sociais básicas. 

Para apoiar as famílias e os cuidadores de crianças com alterações no 
desenvolvimento na realização da estimulação no ambiente domiciliar e 
escolar, foram pensados os seguintes materiais: 

> Orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações no 
desenvolvimento. 

> Kit multissensorial (composto com 10 objetos, ver figura I, pág 19).  

> Vídeos com atividades de estimulação multissensoriais.  

> E esta Metodologia para multiplicadores do curso de qualificação para 
profissionais de saúde, assistência social e educação, sobre estimulação da 
criança com alterações no desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar. 

A partir das capacitações e do conhecimento desses materiais, os profissionais 
de saúde deverão orientar e acompanhar as famílias no uso das orientações de 
apoio ao desenvolvimento dessas crianças, e os profissionais da creche, por sua 
vez, poderão utilizá-las em sua rotina diária.  

Aqui destacamos destacamos algumas DICAS, organizadas 
em 10 passos, que contribuem para que os profissionais 
de saúde construam vínculos afetivos com as famílias 
e cuidadores e se sintam mais seguros para orientar 
as famílias no processo de estimulação da criança com 
alterações no desenvolvimento no domicílio e na escola. 

Postura do profissional diante das famílias   
> PASSO  1 
Explique o propósito das atividades domiciliares e incentive as famílias a falar 
como elas se sentem no cumprimento dessas atividades.   
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> PASSO 2 
Identifique as prioridades da família, buscando conciliar com as 
áreas mais importantes para trabalhar e as preocupações sobre o 
desenvolvimento da criança. 

> PASSO 3 
Oferte os recursos disponíveis para facilitar as atividades desejadas. 
Mostre as orientações, vídeos e o kit multissensorial.  

> PASSO 4 
Selecione, junto com as famílias e cuidadores, as estratégias de 
estimulação para apoiar o desenvolvimento da criança, procurando 
conciliar com as áreas de interesse  das famílias nas atividades diárias. 

> PASSO 5 
Relacione as atividades que elas se sentem bem em fazer e estimule as 
famílias a definirem os objetivos de seus treinamentos e e como será (se 
individual ou em grupo) e os recursos de apoio disponíveis.  

Utilize as “orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com 
alterações no desenvolvimento” e a parte prática desta metodologia para 
o treinamento da família e do cuidador. 

> PASSO 6 
Acompanhe junto à família e ao cuidador a implantação/implementação 
das estratégias em casa. Observe como a família e o cuidador usam as 
estratégias de estimulação com a criança. 

> PASSO 7 
Conheça a opinião da família e  do cuidador sobre como trabalhou, 
as respostas da criança e o acompanhamento da equipe  e se são 
necessárias adaptações. 

> PASSO  8 
Busque apoiar as famílias, se necessário, para a solução de algum 
problema. 

> PASSO 9 
Apoie a família e  o cuidador a  decidir sobre quaisquer novas estratégias 
devem ser adotadas.  

> PASSO 10 
Repita a metodologia e a sequência de treinamento caso seja necessário.  
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Rotinas integradas à estimulação    
As crianças gostam de seguir uma rotina de cuidados organizada, o que 
favorece no seu desenvolvimento e ao mesmo tempo ajuda a família a se sentir 
com mais autonomia e confiança. 

Para a organização de atividades no domicílio é importante refletir sobre 
as rotinas da família, também apresentadas nos 10 passos a seguir, visando 
orientar a integração dessas rotinas da criança e da família às atividades de 
estimulação multissensorial, no ambiente do domicílio ou na escola.  

> PASSO 1 
PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: para a criança se concentrar é importante utilizar 
uma voz animada e tranquila. Se for possível, reduzir o ruído (desligar TV ou 
rádio) e, se necessário, diminuir a luminosidade. Verificar se está ao alcance 
todo material necessário para a atividade. 

> PASSO 2 
POSICIONAMENTO DA CRIANÇA : a criança precisa estar em uma posição segura 
e adequada; com o corpo apoiado,  para que ela possa usar a visão e as mãos, 
se possível. 

> PASSO 3 
POSICIONAMENTO DA FAMÍLIA E/OU CUIDADOR: é importante que a família ou 
cuidador se posicione para ver as respostas da criança na face e no seu corpo, 
responder e apoiar a participação na atividade.  

> PASSO 4 
OBTER A ATENÇÃO DA CRIANÇA: chamando-a pelo nome; usando a luz para 
iluminar objeto ou a face; tocar os objetos no bebê, como a colher no lábio 
antes de colocar na boca; cantar para atrair a atenção da criança; acalmar a 
criança antes de começar a atividade.

> PASSO 5 
MOSTRAR , AJUDAR A VER E A TOCAR OS OBJETOS DE FORMA TÁTIL: dar tempo 
para a criança olhar ou tocar materiais, como rosto da pessoa, alimentos, 
brinquedos e roupas.  

> PASSO 6 
MOSTRAR SEMPRE UMA COISA DE CADA VEZ: para que a criança explore. 
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> PASSO 7 
ESTIMULAR A COMUNIICAÇÃO: dar sempre nomes aos materiais, às atividades 
e às pessoas que a criança olha ou pega, como “esse é o papai”, “o tempo do 
banho”. Isso irá ajudá-la a se comunicar melhor. 

> PASSO 8 
ESTIMULAR, AGUARDAR E RESPONDER: à participação da criança. 

> PASSO 9 
ESTIMULAR E APOIAR OS MOVIMENTOS: orientar as dificuldades para controlar 
seus movimentos e em caso de hipotonia. 

> PASSO 10 
ESTIMULAR AS ATIVIDADES PARA RELAXAR E ALONGAR OS MÚSCULOS: em 
casos de hipertonia.  

Para orientar as famílias sobre a estimulação das áreas especificas (visão, 
audição, cognição, motricidade) e orientações sobre a alimentação, além desta 
metodologia, vocês devem  consultar os seguintes materiais:  “Orientações às 
famílias e aos cuidadores de crianças com alterações no desenvolvimento”; 
o Folder com as orientações sobre as funcionalidades de uso de cada objeto; 
e outros recursos audiovisuais disponíveis que fazem parte do conjunto de 
materiais produzidos durante a implementação do Projeto Redes de Inclusão, 
nos municípios de Campina Grande-PB e Recife-PE.  
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Projeto Terapêutico Singular (ETAPA 4)  
 

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um conjunto de propostas e condutas 
terapêuticas discutidas e articuladas a partir da escuta e da troca de saberes 
interdisciplinares e que envolve profissionais dos serviços, as famílias e pessoas 
da comunidade.  

O PTS se desenvolve em quatro momentos:  

> Diagnóstico: envolvendo a equipe e o “sujeito singular”, produzindo dados 
sobre as condições de saúde, os desejos e os interesses do sujeito e a escuta 
da família. 

> Metas: uma vez que a equipe fez o diagnóstico, parte-se para a proposta que 
será acordada com a família, pelo membro da equipe que construir um melhor 
vínculo com o cuidador. 

> Divisão de responsabilidades: a divisão de responsabilidades é muito 
importante para o trabalho individual e coletivo, para o alcance dos objetivos e 
metas definidos pela equipe.  

> Reavaliação: momento em que se discute a evolução dos casos e se faz as 
devidas correções de rumo.  

 
O PTS deve ser entendido não apenas no seu sentido de plano, organização 
de atividades e ações orientadas pelas necessidades de resolução de um 
dado problema. Fazer PTS deve ser um processo de construção coletiva, de 
compromisso entre os profissionais envolvidos na sua elaboração, para além do 
setor de saúde.  

Formular e operar um PTS demanda a realização de três movimentos: o 
levantamento do problema, a coprodução de projeto (oferta) e a cogestão/
avaliação do processo com a garantia de continuidade, de avaliação e de 
reavaliação do processo terapêutico e de outras questões sociais.  

Nesse contexto, recomendamos seguir os 10 passos da estimulação do 
desenvolvimento para orientar as famílias e cuidadores a realizarem as atividades 
de estimulação da criança com alterações no desenvolvimento no domicílio (pág 
19), incluindo no PTS o programa de estimulação da criança estabelecido pelos 
serviços de referência onde a criança e a família são atendidas/acompanhadas. 
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Acompanhamento do 
desenvolvimento da criança  
 
O acompanhamento das atividades de estimulação 
do desenvolvimento da criança em casa é muito 
importante e pode ser realizado de diversas maneiras. 
No diálogo com a família ou cuidador, oriente 
que observe e, se possível, registre em vídeos ou 
imagens no celular o dia a dia da criança no ambiente 
domiciliar. Observe também os progressos da criança 
nas atividades de estimulação em casa ou na creche.  
O Projeto Terapêutico Singular (PTS) deve definir 
a periocidade de cada avaliação, que depende da 
condição social e de saúde de cada criança. Utilize 
como parâmetros para o acompanhamento da criança 
no domicílio e na escola: 

> As orientações da Caderneta de Saúde da Criança, 
sobre as consultas de rotina e os marcos do 
desenvolvimento. 

> O diagnóstico e as orientações das equipes 
multiprofissionais do (s) serviço (s) de referência, 
onde a criança realiza o acompanhamento. 

> A ficha/instrumento de fácil preenchimento para 
a autoavaliação da família e cuidadores, que se 
encontra no documento “Orientações às famílias e 
aos cuidadores para estimulação de crianças com 
alterações no desenvolvimento”.  

Outro aspecto importante é que possamos incluir 
também um feedback da família e do cuidador sobre 
a equipe que está implementando as atividades 
de estimulação no domicílio. Esse tipo de análise 
permite o aprimoramento no acompanhamento.  
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Estudos de casos clínicos 
 
Estação de estimulação da coordenação motora

 
Estimulação da coordenação motora: Estudo de caso

 
Alfredo, 1 ano e 3 meses. 
Diagnóstico: Microcefalia em decorrência da infecção do Zika vírus.

 
Características da criança

> Aumento de tônus (hipertonia espástica) nos membros superiores e inferiores 
e hipotonia de tronco.

> Controle cervical preservado – segura a cabeça com eficiência.

> Controle de tronco precário – não consegue manter-se sentado sem ajuda.

> Não realiza preensão de objetos, mas apresenta intenção de alcance.

> Em prono, realiza descarga de peso em cotovelos, apenas.

> Apresenta os pés em equino valgo.

> Não apresenta comprometimento visual, nem auditivo.

 
Perguntas norteadoras

1. Como você posicionaria Alfredo para o momento da alimentação?

2. Como você posicionaria Alfredo para o momento do banho e vestir-se?

3. Como você posicionaria Alfredo para o momento do brincar?

4. Como você carregaria Alfredo?

5. Quais aspectos você estimularia em Alfredo?

1 
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2Estimulação da coordenação motora: Estudo de caso 

Tereza, 8 meses. 
Diagnóstico: Síndrome de Down.

 
Características da criança

> Cardiopata.

> Alteração visual. Faz uso de óculos.

> Hipotonia generalizada.

> Controle cervical precário.

> Realiza preensão deficitária de objetos.

> Realiza alcance a objetos.

> Senta apenas com apoio.

> Não consegue realizar apoio dos membros superiores na postura de prono.

> Não realiza descarga de peso nos membros inferiores, na posição de pé.

 
Perguntas norteadoras

1. Como você posicionaria Tereza para o momento da alimentação?

2. Como você posicionaria Tereza para o momento do banho e vestir-se?

3. Como você posicionaria Tereza para o momento do brincar?

4. Como você carregaria Tereza?

5. Quais aspectos você estimularia em Tereza?
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3Estimulação da coordenação motora: Estudo de caso 

H.B.G., 10 meses, sexo feminino.  
Diagnóstico: Microcefalia em decorrência da infecção do Zika vírus. 

 
Características da Criança

> Hipertonia de membros superiores e inferiores além de hipotonia de tronco.

> Controle cervical precário.

> Artrogripose em MMSS e MMII.

> Não consegue realizar flexão de MSD.

> Alteração postural.

> Não realiza preensão de objetos. 

> Apresenta irritabilidade.

> Rotação externa de quadril direito.

> Pés tortos.

> Senta apenas com apoio. 

> Histórico de engasgos frequentes. 

> Reage ao som, mas não localiza.

 
Perguntas norteadoras

1. Como você posicionaria H.B.G. para o momento da alimentação?

2. Como você posicionaria H.B.G.  para o momento do banho e vestir-se?

3. Como você posicionaria H.B.G.  para o momento do brincar?

4. Como você carregaria H.B.G.?

5. Quais  aspectos você estimularia em H.B.G?
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Estação de estimulação visual

Estimulação da visão: Estudo de caso

 
E.F. , 10 meses, sexo feminino. 
Diagnóstico: Microcefalia em decorrência da infecção do Zika vírus.

Os exames de imagem de E.F mostram dilatação nos ventrículos cerebrais, 
calcificações intracranianas e hidropsia fetal, que é o acúmulo de líquido 
extravascular nas cavidades corporais do feto. 

E.F. desenvolve um quadro com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, 
alteração de tônus (hipertonia) e má formação em MMSS e MMII (Hiperflexão), 
sem controle cervical e de tronco, além de perda auditiva e convulsões 
frequentes.

Foi diagnosticada com degeneração macular, causando baixa visão, com defeito 
de campo visual central e acuidade visual 20/400. Apresenta alterações 
funcionais, como dificuldade na visão de cores, redução da sensibilidade ao 
contraste e dificuldade para reconhecimento de face. 

E.F. foi fruto de uma gestação não planejada, com genitora adolescente. Mora 
com mãe, avós maternos e três tios, no bairro de San Martin/Recife.  

 
Perguntas norteadoras

1. Dentro de sua programação terapêutica para essa criança, que atividades de 
estimulação visual a  família e cuidadores poderiam desenvolver no domicílio 
ou na creche?

2. Quais instrumentos e estratégias que você poderia utilizar?

3. Como você orientaria essa família?

4. Como você avaliaria as atividades no domicílio e na creche?
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2Estimulação da visão: Estudo de caso

 
M.C., 1 ano e 2 meses, sexo feminino. 
Diagnóstico: Paralisia Cerebral Espástica quadriplégica. 

A paralisia de M.C.  foi ocasionada  em função da hipóxia neonatal, com 
um quadro de aumento de tônus muscular e comprometimento dos quatro 
membros, déficit do controle dos movimentos cervical e de tronco. Observa-
se  ainda dificuldades funcionais para coordenar os movimentos, crises 
convulsivas, alteração de equilíbrio, de postura e alterações visuais. 

Há pouco tempo  M.C. foi diagnosticada com BAIXA VISÃO CORTICAL, de nível 3. 
Apresenta comportamento de procura por objetos coloridos e brilhantes, além 
de manter o olhar fixo no sol ou na luz fluorescente e utilizar a visão periférica. 
Apresenta comportamento que alterna momentos de atenção visual, quando 
aparenta enxergar tudo, com momentos de inatenção visual total (liga-desliga). 

M.C. apresenta dificuldades para explorar o meio ambiente, pois suas mãos não 
funcionam como bons substitutos para os olhos. 

Mora com a mãe, o pai e dois irmãos, no bairro de água fria e não está na creche 
em função da falta de preparo dos profissionais para recebê-la. 

 
Perguntas norteadoras

1. Como vocês analisam a importância da estimulação visual como um dos 
apoios às famílias e creches?

2. Como vocês realizam a atividade de estimulação visual no domicílio e nas 
creches?

3. Quais considerações vocês fariam quanto às estratégias para a estimulação 
visual?

4. Quais características positivas e negativas da metodologia?

5. Quais dúvidas vocês ainda têm?

6. Como vocês pretendem avaliar as atividades no domicílio e nas creches?
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3Estimulação da Visão: Estudo de caso

 
A.S.A.S., 1 ano e 1 mês, sexo masculino. 
Diagnóstico: Microcefalia pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.

Características da Criança

Faz uso de óculos (+4° olho direito e +3,5° olho esquerdo), apresenta  fundo de 
olho sem alterações, reconhece face, fixa e segue os objetos no plano vertical e 
horizontal,  mas mantém a fixação por pouco tempo. A.S.A.S apresenta controle 
cervical precário, alteração de tônus (hipertonia) que dificulta seus movimentos, 
sorri, emite sons quando estimulado, porém ainda não duplica sílabas. A criança 
é fruto de gestação planejada, reside no município de Campina Grande, com os 
pais e quatro irmãs.

 
Perguntas norteadoras 

1. Dentro de sua programação terapêutica para essa criança, que atividades de 
estimulação visual a  família e cuidadores poderiam desenvolver no domicílio 
ou na creche?

2. Quais instrumentos e estratégias que você poderia utilizar?

3. Como você treinaria essa família?

4. Como você avaliaria as atividades no domicílio e na creche?
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1 

Estação da estimulação auditiva 
 
Estimulação da audição: Estudo de caso

 
N.V.S.S , 01 ano de idade, reside em Pesqueira, em uma aldeia de índio, com o 
pai, a mãe e 1 irmão de 3 anos, família em vulnerabilidade social.  Tem como 
diagnóstico microcefalia, perda auditiva neurossensorial bilateral moderada, 
disfagia grave, déficit visual e motor. Faz uso de aparelho auditivo (AASI) e 
via alternativa de alimentação (SNE). Criança pouco reativa aos estímulos e 
não interage. Controle cervical precário, cifose torácica aumentada, luxação 
de quadril com possibilidade de cirurgia, ausência de controle de tronco e 
aumento de tônus.

 
Perguntas norteadoras

1. Como deverá ser o ambiente e o posicionamento da criança e do facilitador 
para realizar as atividades?

2. Qual a melhor forma de obter a atenção da criança a ser estimulada?

3. Através das rotinas diárias, quais serão as orientações no ambiente de creche 
e/ou domicílio?

4. Como você descreveria as estratégias de estimulação auditiva?

5. Quais orientações sobre alimentação a família/cuidador precisa  receber?

6. Como será o procedimento de reavaliação dessa criança?

7. Quais estratégias serão utilizadas para que se tenha o apoio da rede 
intersetorial?
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2Estimulação da audição: Estudo de caso

 
J.G., 02 anos de idade, reside em Caruaru- PE, com o pai, a mãe, família com 
boa condição financeira.  Criança reage aos estímulos, pouca interação e 
hipersensibilidade global. Tem como diagnóstico Paralisia Cerebral Espástica 
com déficit visual, motor, atraso no desenvolvimento da linguagem  e disfagia 
leve a moderada. A criança tem controle cervical, mas não apresenta controle de 
tronco. Senta com apoio e não deambula. Dificuldade na preensão dos objetos 
e coordenação motora. Vem apresentando quadro de desnutrição, presença de 
sialorréia constante, engasgo com líquido e dificuldade na mastigação.

 
Perguntas norteadoras:

1. Como deverá ser o ambiente e o posicionamento da criança e do facilitador 
para realizar as atividades?

2. Qual a melhor forma de obter a atenção da criança a ser estimulada?

3. Através das rotinas diárias, quais serão as orientações no ambiente de creche 
e/ou domicílio?

4. Como você descreveria as estratégias de estimulação auditiva?

5. Quais orientações sobre alimentação a família e o cuidador precisam 
receber?

6. Como será o procedimento de reavaliação dessas crianças?

7. Quais estratégias serão utilizadas para que se tenha o apoio da rede 
intersetorial?
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Estação alimentação/linguagem e comunicação 
Atividade 1 

> Oferta de dieta (iogurte) para os participantes.  

> Demonstração do uso do espessante.

OBJETIVOS

Demonstrar através da 
dinâmica a dificuldade 
de alimentação quando 
existem limitações/ 
alterações em relação ao 
tônus, à mobilidade e  à  
postura das estruturas 
oromotoras e déficit de 
deglutição.

Orientar o posicionamento 
durante e após oferta da 
alimentação.

Velocidade da oferta.

Volume oferecido da dieta.

Utensílios adequados.

Manobras facilitadoras 
para promover via oral 
prazerosa e segura, 
minimizando riscos de 
broncoaspiração.

Demonstrar ou explicar a 
utilização do espessante 
natural e sua indicação.

ITENS 

Iogurte

Água

Colher descartável

Copo descartável

Espessante

METODOLOGIA

Os participantes deverão se 
dividir em duplas, nas quais 
um voluntário assumirá o 
papel do CUIDADOR e o 
outro da CRIANÇA.

Será dado ao CUIDADOR 
um copo com mais ou 
menos 20 ml de iogurte e a 
colher.

O CUIDADOR deverá 
posturar a CRIANÇA e 
oferecer o iogurte na 
colher; a CRIANÇA, ao 
receber o alimento, deverá 
deglutir sem encostar 
os lábios durante esse 
processo. 
(Esse comando será dado 
antes da oferta).

Os participantes deverão 
aceitar o alimento 
normalmente, porém 
serão dadas ordens 
para aumentar volume e  
velocidade da oferta da 
dieta.

Adicionar espessante 
na água , demonstrar 
e explicar seu uso e 
indicação.
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Estação alimentação/linguagem e comunicação 
Atividade 2 

OBJETIVOS

Apresentar 
técnicas de 
alimentação 
segura.

 

Ajudar a perceber 
diferentes 
texturas no rosto, 
contribuindo com 
a deglutição da 
saliva e com o 
fechamento da 
boca.

 
 
Realizar a higiene 
oral.

ITENS 

Colher

 
Esponja/escova 
sensorial

 
 
Gaze e escova de 
dente infantil

METODOLOGIA

Posturar a criança.

Utilizar utensílios adequados para oferta da 
dieta.

Verificar a consistência adequada para a 
criança (sólida, líquida, pastosa).

Oferecer pequenas quantidades e esperar 
que a criança degluta para uma nova oferta.

Conversar com a criança, dizendo o que 
está acontecendo e o nome dos alimentos 
oferecidos.

Quando possível, ajudar/estimular a criança 
a pegar os alimentos e levá-los a boca.

 
Posturar a criança no colo da mãe e/ou 
cuidador, ou na calça de posicionamento, ou 
na cadeira.

Passar suavemente cada lado no rosto da 
criança, com movimento de baixo para cima.

Passar nos lábios superior e inferior, no 
sentido do encontro dos lábios, para fechar 
a boca.

 
Utilizar a gaze umedecida com água, dentro 
da boca, com movimentos suaves na 
gengiva, bochechas e língua.

Para as crianças que estão com 
aparecimento dos dentes, utilizar a escova 
de dente com cerdas macias e cabeça 
pequena, com movimentos suaves nos 
dentes superiores, de cima para baixo; e 
nos dentes inferiores, de baixo para cima. 
Utilizar também na língua, gengivas e 
bochechas, com movimentos circulares, 
fazendo leve pressão.
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Estação linguagem e comunicação 
Atividade 3 

IMPORTANTE: Considerar que a criança com atraso no desenvolvimento da 
capacidade intelectual pode apresentar ritmo diferente no que se refere 
à aquisição da linguagem. As etapas do desenvolvimento de acordo com 
a idade podem variar de criança para criança, considerando que cada uma 
possui o seu próprio tempo e aprende de acordo com o ambiente onde vive 
e a estimulação recebida. A estimulação da linguagem e consequentemente 
das capacidades intelectual e social da criança podem ser feitas pelos pais, 
por meio de jogos e brincadeiras, que são atividades em que a criança se 
mostra mais colaboradora e que se sente bem. Quando a criança não adquire 
a linguagem oral, são fornecidas outras formas de comunicação: não verbal, 
por meio de gestos, choro, sorriso e por símbolos (gravuras).

ATIVIDADES

Reconhecimento  
da ação através 
da expressão 
corporal 
apresentada.

MATERIAIS

Fita durex

Lã 

5 frases 
escritas em 
papel

Gravuras 
simples

OBJETIVOS

Demonstrar, 
através da 
dinâmica, a 
dificuldade de 
se comunicar 
sem articular as 
palavras.

Os participantes 
irão se colocar 
no lugar dos 
pacientes que 
não conseguem 
expressar seus 
sentimentos, 
suas vontades 
e desejos. Por 
dificuldade na 
expressão da 
fala.

METODOLOGIA

Os participantes deverão se 
dividir em duplas, onde um 
ficará no papel da criança e o 
outro da terapeuta. Eles terão 5 
minutos para realizar a atividade.

Será dado ao PARTICIPANTE/
CRIANÇA um papel escrito 
com uma frase simulando a 
possível fala da criança. Cada 
participante estará com restrição 
em algum movimento. Ex.: Na 
boca, utilizar fita crepe; outro 
participante, com as mãos 
presas. Todos simulando e se 
colocando no lugar de crianças 
que não apresentam a fala. E o 
outro participante/TERAPEUTA 
deverá tentar compreender o 
que a criança/participante está 
querendo expressar, sem ler o 
que está escrito no papel.
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Estratégias facilitadoras para orientar a família 
quanto à estimulação da linguagem
> Aguardar, observar e ouvir tudo o que a criança tem para manifestar: gestos, 

vocalizações e olhares.

> Exercer atividades, juntamente com a criança, com poucos objetos.

> Conhecer as capacidades comunicativas da criança e com esse recurso ser 
trabalhada a interação.

> Contato face a face.

> Usar linguagem compatível com as possibilidades de compreensão.

> Não atuar de forma diretiva e controlada, dar oportunidades para a criança 
manifestar seus desejos, interesses e necessidades.

> Oferecer oportunidades que favoreçam a comunicação e saber aguardar uma 
resposta.

> Interpretar atos não intencionais como se fossem atos comunicativos 
intencionais.

> Criar pequenos desafios com eles, desenvolvendo atos comunicativos.

> Propiciar situações de interação com equilíbrio de turnos dialógicos.

> Não dar automaticamente as coisas para a criança: aguardar que ela tome 
iniciativas para solicitar.

> Nomear de forma natural as primeiras palavras.

> Incentivar a atuação livre sobre os objetos: propiciar a construir, manipular, 
apalpar, jogar, pegar, puxar e esfregar. Levar a criança a explorar objetos 
tomados isoladamente, exemplo: balançar, bater, alisar, sacudir, passar um 
objeto de uma mão para outra.

O QUE NÃO DEVEMOS FAZER:

> Tomar sistematicamente a iniciativa da comunicação.

> Deixar a criança brincando sozinha e não dar a atenção necessária.

> Dirigir a ação da criança, dizendo como deve agir ou proceder.

> Testar a capacidade da criança com ordens e perguntas.

> Interromper os silêncios que correspondem ao tempo de espera.
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> Falar no lugar da criança.

> Falar em excesso, sem dar tempo para a criança responder ou tomar iniciativa, 
fazendo com que se isole e não tenha o desejo de falar.

OBJETIVOS

Estimular a 
linguagem oral.

Estimular as 
onomatopeias.

ITENS

Todos os 
itens

METODOLOGIA

Iniciar através do uso 
prolongado das vogais:  
/aaaaaaaaaa/, /eeeeeeee/.

Sílabas repetidas: /papa/,  
/baba/, /mama/.

Palavras isoladas: / vem/,  
/toma/, /dá/, /tchau/, /água/.

Utilizar sempre frases curtas:  
“VAMOS MUDAR A FRALDA”; 
“VAMOS TOMAR BANHO”; 
“VAMOS ALMOÇAR”.

Ensinar o significado das 
palavras mais simples, como: 
“sim”, “não”, “dá”, “tchau”  
e ”beijo”.

Cantar músicas infantis, ler 
estórias infantis, utilizar 
fantoches e miniaturas de 
objetos.

Utilizar miniaturas de animais 
e meios de transporte 
emitindo o som produzido por 
cada um deles.

ROTINAS DIÁRIAS

Hora de brincar, 
troca de fraldas, 
hora do banho, 
hora de vestir.
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Resumo do Projeto Redes de Inclusão 

No início da epidemia do Aedes aegypti, em 2015, o Ministério da Saúde, gestor 
federal do Sistema Único de Saúde (SUS), solicitou o apoio do UNICEF para a 
prevenção e redução dos criadouros do mosquito, considerando a capilaridade 
das ações do Selo UNICEF no País, e em especial em municípios da Região 
Nordeste.  

A partir de março de 2016, com o aumento dos casos notificados, suspeitos 
e confirmados de crianças com alterações, devido a infeção do Zika vírus, e 
a gravidade da situação, o UNICEF, considerando a sua missão de vanguarda 
na promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e 
suas famílias, retomou o diálogo com o Ministério da Saúde (MS), para apoiá-
lo com estratégias mais ágeis de suporte às mulheres gestantes, às famílias e 
aos cuidadores de crianças afetadas pelo Zika vírus,  em municípios da Região 
Nordeste, além de evitar superposição de ações e favorecer a maximização dos 
recursos. 
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Para colocar em prática essas estratégias, o UNICEF iniciou um amplo processo 
de articulação e diálogo com gestores federais, estaduais e municipais, 
envolvendo-os em rodas de conversa com os profissionais das políticas sociais 
básicas (saúde, educação e assistência social), e parceiros de organizações 
não- governamentais, agências da ONU, universidades, e famílias de crianças 
afetadas pelo Zika vírus. Ao mesmo tempo, realizou uma pesquisa para a escuta 
de mulheres mães dessas crianças, e com profissionais de saúde, envolvidos 
com o atendimento direto às famílias de crianças com microcefalia e outras 
deficiências.

Os resultados das rodas de diálogos e da pesquisa orientaram a elaboração do 
Projeto “Redes de Inclusão” implementado em dois municípios: Recife-PE e em 
Campina Grande-PB.

Objetivo geral do projeto 
Elaborar, implementar e avaliar uma metodologia de intervenção para a atenção 
integral e humanizada de mulheres gestantes, famílias e cuidadores de crianças 
com Síndrome Congênita do ZIKA vírus (SCZv) e outras deficiências.

Abrangência do Projeto 
O projeto “Redes de Inclusão” 
teve seu foco no trabalho 
voltado para as mulheres 
gestantes e famílias e 
cuidadores de crianças em 
situação de vulnerabilidade, 
de regiões de alto risco para a 
infecção por ZIKA vírus. 

A metodologia de intervenção 
foi testada nas cidades de 
Recife/PE e Campina Grande/
PB, ambas localizadas na 
Região Nordeste do País, 
e contou com o apoio da 
Johnson & Johnson (parceiro 
financiador) e da Fundação 
Altino Ventura - FAV (parceiro 
implementador).  
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O Projeto “Redes de Inclusão” foi estruturado em três eixos estratégicos: 

O Ministério de Saúde assumiu a responsabilidade de viabilizar a aplicação da 
metodologia em escala nacional, após avaliação dos resultados dos pilotos em 
Campina Grande e em Recife.

Resultados das ações e atividades do Redes de  
Inclusão, segundo os eixos: 
Trabalho com as mulheres gestantes, famílias e cuidadores (as). 

> 380 kits multissensoriais para estimulação de crianças com alterações no 
desenvolvimento no ambiente domiciliar e escolar.

> 380 fôlderes – instrução de uso dos objetos do kit multissensorial 

> Guia “Orientações às famílias e aos cuidadores de crianças com alterações no 
desenvolvimento”.

> Guia “Direitos da mulher gestante e do bebê” (adaptação). 

> Guia “Apoio psicossocial a mulheres gestantes, famílias e cuidadores de 
crianças com a Síndrome Congênita por vírus Zika e outras deficiências” 
(parceria Ministério da Saúde, OPAS e UNICEF). 

Desenho geral dos eixos estratégicos, considerando as responsabilidades 
assumidas pelo UNICEF

Diretrizes 
Metodológicas

Comunicação, Monitoramento e Avaliação dos Pilotos

Trabalho com as 
mulheres gestantes, 

famílias e cuidadores 
de crianças

Atenção integral, 
integrada e atuação em 

rede
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Trabalho com os profissionais de saúde, educação e assistência social.  

> 3 Metodologias para capacitação dos profissionais de saúde, educação e 
assistência social, nas seguintes estratégias:  

> Estimulação de crianças com alterações no desenvolvimento no ambiente 
domiciliar e escolar.

> Apoio psicossocial a mulheres gestantes, famílias e cuidadores de crianças 
com a Síndrome Congênita por vírus Zika e outras deficiências (parceria MS, 
OPAS, UNICEF e FAV). 

> Direitos da mulher gestante e do bebê com a Síndrome Congênita e outras 
deficiências. 

> 262 profissionais capacitados como multiplicadores nas áreas de saúde, 
educação e assistência social em três temáticas: 

> Estimulação de crianças com alterações no desenvolvimento no ambiente 
domiciliar e escolar. 

> “Apoio psicossocial a mulheres gestantes, famílias e cuidadores de crianças 
com a Síndrome Congênita por vírus Zika e outras deficiências” (parceria MS, 
OPAS, UNICEF e FAV). 

> Direitos da mulher gestante e do bebê com a Síndrome Congênita e outras 
deficiências. 

> 402 profissionais de saúde dos municípios de Campina Grande e Recife, 
capacitados pelo projeto Zikalab qualificados para o atendimento clínico--
assistencial no enfrentamento ao vírus Zika,

Atenção integral e integrada, e atuação em rede.

> Comitê Intersetorial do Projeto Redes de Inclusão, composto pelas áreas de 
saúde, educação e assistência social, nos dois municípios da intervenção.

> Parceria com Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social 
(IPADS), Projeto Zikalab. 

> Metodologia de intervenção sistematizada, após a validação nos municípios 
de Campina Grande – PB, e de Recife-PE.
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Lançamento do projeto Redes de Inclusão e a entrega simbólica do kit multissensorial para as 
famílias e cuidadores  – Recife-PE. 

Lançamento do projeto Redes de Inclusão e a entrega simbólica do kit multissensorial para as 
famílias e cuidadores  – Campina Grande – PB
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Comitê Intersetorial do Redes de Inclusão  
do Município do Recife-PE

Secretaria de Saúde do Recife 
 Titular: Ana Sofia Pessoa da Costa Carrarine
 Suplente: Karla Regina Viana Coutinho

 Titular: Mirthes Gomes Araújo
 Suplente: Flávia Cabral de Farias

 Titular: Paulo Germano de Frias
 Suplente: Ana Christina de O. Falcão Galvão

 Titular: Karina Maria Farias Tenório
 Suplente: Valderez Ribeiro de Andrade

 Titular: Cláudia Soares Magalhães Ribeiro
 Suplente: Vick Brito Oliveira

 Titular: Marília Santana da Silva
 Suplente: Karla Adriana Oliveira da Costa

 Titular:  Kátia Kelly da Silva Santos

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos  
Humanos do Recife
 Titular: Maria Ângela Oliveira de Souza
 Suplente: Maria Cristina Ferreira Lima 

Secretaria de Educação do Recife
 Titular: Maria Jackelane Darck Finelon Barros 

Representação Social 

Aliança das Mães e Famílias Raras (AMAR)
 Titular: Lilian Pollyana Dias Ferreira 
 Suplente: Suzana Lima
Fundação Altino Ventura
 Titular: Liana Maria Vieira de Oliveira Ventura
 Suplente: Kátia Cristina Guimarães Correia Silva
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
 Titular: Jane de Fátima Andrade Santos
 Suplente: Robert Gass

Comitê Intersetorial do Redes de Inclusão 
do Município de Campina Grande-PB

Secretaria Municipal de Saúde
 Titular: Geuma Angela Cavalcanti Marques 
 Suplente: Mércio de Araújo Silva

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC)
 Titular: Micheline Pires Leitão de Souza 
 Suplente: Arthur Rodrigues de Lima

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
 Titular: Renata Souza de Andrade
 Suplente: Rosemary Torres Guimarães

Conselho Municipal de Saúde (CMS)
 Titular: Maria do Socorro Bispo
 Suplente: Maria Gorete Modesto Lima

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB)
 Titular: Eliane Nobrega Vasconcelos
 Suplente: Rilva de C. Cardoso Lucas

Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM)
 Titular: Gabriela Brasileiro Campos Mota

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG)
 Titular: Francisco de Sales Clementino
 Suplente: Gisette Corina Gomes Brandão

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
 Titular: Jane de Fátima Andrade Santos
 Suplente: Maria de Lourdes Magalhães

Representante de Mães de Filhos com a Síndrome Congênita 
do Zika Vírus
 Titular: Alessandra de Souza Amorim
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