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RESUMO  

Os primeiros casos de infecção pelo vírus Zika no Brasil ocorreram em abril de 2015 e em 

outubro do mesmo ano o Ministério da Saúde registrou um aumento substancial de nascidos 

vivos com microcefalia. Nesse contexto, o Ministério da Saúde aponta a importância da 

estimulação precoce, para o desenvolvimento dessas crianças, minimizando danos e agravos à 

saúde. Para tanto, fazer uso de tecnologias que contribuam com essas práticas pode se 

caracterizar positivamente para os serviços / profissionais de saúde, bem como para o 

desenvolvimento infantil. Assim, objetiva-se identificar os conhecimentos e as práticas de mães 

de crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus acerca da estimulação precoce, bem 

como apreender a contribuição do uso das tecnologias nas práticas de estimulação precoce no 

lar de crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus. Trata-se de um estudo quase-

experimental do tipo antes-depois, com abordagem qualitativa, realizado com onze mães de 

crianças com microcefalia decorrente do ZIKV e acompanhadas em um serviço especializado 

no município de Mossoró-RN. A coleta de dados foi dividida em: aplicação do instrumento I; 

período de intervenção e reaplicação do instrumento I. Na análise dos dados apreendeu-se que 

se trata de um grupo de mães com idades entre 25 e 35 anos; casadas ou em união estável; com 

ensino fundamental completo; donas de casa e com renda entre um a três salários mínimos, 

incluindo os benefícios oriundos de programas governamentais. Nos discursos evidenciou-se 

interesse em se apropriar para o desenvolvimento das práticas de estimulação precoce. Todavia, 

os conhecimentos eram superficiais, em geral baseado nas observações feitas durante os 

atendimentos dos profissionais de saúde. A utilização da tecnologia nas atividades de 

estimulação precoce foi um momento de apropriação para as mães. Estas se sentiram acolhidas, 

empoderadas, partes do processo e corresponsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. 

Assim, a equipe multidisciplinar que atua com as famílias de crianças com microcefalia 

decorrente do Zika vírus deve buscar incluir os cuidadores no processo terapêutico, melhor 

orientando, e valorizando sua autonomia, seus sentimentos e suas necessidades. Para isso, os 

profissionais podem utilizar a tecnologia como aliada, desde que obedeçam a todos os preceitos 

éticos e de legalidade, visto a experiência positiva dessa investigação na utilização de 

tecnologias como instrumento para a estimulação precoce no lar. 
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ABSTRACT 

The first cases of Zika virus infection in Brazil occurred in April 2015 and in October of the 

same year the Ministry of Health recorded a substantial increase in live births with 

microcephaly. In this context, the Ministry of Health points out the importance of early 

stimulation, for the development of these children, minimizing damage and health problems. 

Therefore, making use of technologies that contribute to these practices can be positively 

characterized for health services / professionals, as well as for child development. Thus, the 

objective is to identify the knowledge and practices of mothers of children with microcephaly 

due to Zika Virus about early stimulation, as well as to learn the contribution of the use of 

technologies in early stimulation practices in the home of children with microcephaly due to 

Zika Virus . This is a quasi-experimental study of the type before-after, with a qualitative 

approach, carried out with 11 (eleven) mothers of children with microcephaly due to ZIKV and 

followed up in a specialized service in the municipality of Mossoró-RN. Data collection was 

divided into: application of instrument I; intervention period and reapplication of the instrument 

I. In the data analysis, it was apprehended that this is a group of mothers aged between 25 and 

35 years; married or in a stable relationship; with complete elementary school; housewives and 

earning between 1 and 3 minimum wages, including benefits from government programs. The 

speeches showed interest in appropriating themselves for the development of early stimulation 

practices. However, the knowledge was superficial, generally based on the observations made 

during healthcare professionals' visits. The use of technology in early stimulation activities was 

a moment of appropriation for mothers. They felt welcomed, empowered, part of the process 

and co-responsible for the development of their children. Thus, the multidisciplinary team that 

works with the families of children with microcephaly due to Zika virus should seek to include 

caregivers in the therapeutic process, better guiding, and valuing their autonomy, their feelings 

and their needs. For this, professionals can use technology as an ally, as long as they obey all 

ethical and legal precepts, given the positive experience of this investigation in the use of 

technologies as an instrument for early stimulation at home. 

 

Keywords: Early stimulation, microcephaly, Zika virus, information technologies 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Zika vírus (ZIKV) é o agente causador da febre Zika, doença infecciosa que 

apresenta como sintomatologia principal febre baixa, mialgia e exantemas (LUZ et al, 2015). 

Esse vírus pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, e foi isolado em 1947 em 

Uganda, na África, a partir do sangue de macaco rhesus nativo da Floresta Zika. O segundo 

isolamento foi em 1948, na mesma floresta, com um grande número de Aedes africanus (DICK, 

1952; LANCIOTTI, 2008). 

O ZIKV possui genoma constituído por ácido ribonucleico (RNA) de fita simples e 

sentido positivo, ou seja, o RNAm pode ser traduzido imediatamente após a infecção da célula 

hospedeira, fazendo com que a doença se desenvolva mais rápido (PETERSEN et al, 2016). É 

transmitido por artrópodes (arbovírus), sendo o principal o Aedes aegypti (DICK, 1952; 

LANCIOTTI, 2008). 

Desde a década de 1960 vem surgindo casos do vírus em humanos na Ásia e na África, 

com um padrão de ocorrência esporádica e sem gravidade. Nessa época, pouca importância foi 

dada a infecção, até que, em 2007, aconteceu a primeira epidemia pelo ZIKV na Micronésia e 

Polinésia Francesa, sendo descrita como uma síndrome febril exantemática com intensidade 

leve e alto percentual de assintomáticos (OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2016). 

No Brasil, a chegada do vírus, que infectou aproximadamente um milhão de pessoas, 

aconteceu entre os anos de 2014 e 2015, não havendo um consenso quanto a sua chegada ao 

país. Os primeiros estudos afirmavam que os casos registrados no Brasil vinham de uma 

linhagem asiática do vírus, sugerindo relação entre o ZIKV e a Copa do Mundo da FIFA que 

aconteceu no país em junho de 2014 (ALBUQUERQUE et al, 2018).  

Entretanto, nenhum país participante dessa competição registrou casos da doença. 

Outra hipótese aponta a introdução do ZIKV durante um campeonato de canoagem, no Rio de 

Janeiro, por times da região do Pacífico (Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook) em 

agosto de 2014 (MUSSO, 2015).  

Uma terceira hipótese, mais recente, foi traçada no estudo realizado pela FIOCRUZ a 

partir do genoma do ZIKV. A pesquisa demonstrou, por análise filogenética e molecular, que a 

cepa brasileira é de origem asiática, compartilhando um ancestral comum que circulou na 

Polinésia Francesa. Além disso, mostrou que houve apenas uma entrada do vírus no país, entre 

maio e dezembro de 2013, período que coincide com a Copa das Confederações e com a vinda 

de atletas do Taiti e da Polinésia Francesa, regiões que estavam no auge da epidemia de ZIKV. 
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A equipe do Taiti jogou na Arena Pernambuco em junho de 2013, fato que explicaria por que 

esse estado teve os maiores índices de infecção (CAMPOS et al, 2018). 

Os primeiros casos notificados de infecção pelo ZIKV no Brasil ocorreram em abril 

de 2015, inicialmente nos estados do Nordeste com rápida dispersão para outras regiões do país. 

Como em outras localidades, a definição do número de casos se tornou complexa uma vez que 

80% dos indivíduos infectados eram assintomáticos e os que apresentaram sintomas não 

buscaram atendimento nos serviços de saúde, devido à semelhança dos mesmos com outras 

viroses (BRASIL, 2016a). 

Em outubro de 2015 o Ministério da Saúde registrou um aumento substancial de 

nascidos vivos com microcefalia. A investigação diagnóstica associou os casos de microcefalia 

à ocorrência de doença exantemática na gestação. Assim, o Brasil, através de um estudo 

realizado e coordenado por Celina Turchi em 2016, foi o primeiro país a identificar uma 

possível relação entre a infecção pelo ZIKV na gestação e a ocorrência de microcefalia em 

recém-nascidos (RN) (MARTELLI et al., 2016).  

A microcefalia pode ser definida como uma malformação congênita, associada a 

alterações neuropsicomotoras ou não, na qual não ocorre o desenvolvimento adequado do 

cérebro, causando perímetro cefálico inferior ao padrão para o sexo e a idade gestacional, 

(VARGAS et al, 2016). A microcefalia associada ao ZIKV não apresenta parâmetro clínico 

definitivo, mas são encontradas alterações radiológicas semelhantes, como a diminuição do 

parênquima cerebral associado à lisencefalia, ventriculomegalia secundária à falta de volume 

cerebral, calcificações, desproporção craniofacial e diminuição da substância branca. Essas 

condições são associadas, muitas vezes, a alterações cerebrais e problemas no desenvolvimento 

neurológico (VAN DER LINDEN, 2016).  

No período de novembro de 2015 a outubro de 2016, foram notificados 

aproximadamente 9.862 casos de microcefalia associados ao ZIKV, sendo que até esse período 

2.063 casos haviam sido confirmados (BRASIL, 2016d). A ocorrência dessa associação se 

caracterizou como alarmante, pois a vigência de diagnósticos de microcefalia no país era de 

2.464 nascidos vivos no período de 2000 a 2014, sendo a média anual de 164 casos (MARINHO 

et al., 2016). Atualmente, 18.578 casos de microcefalia associados ao ZIKV foram notificados, 

sendo que 2.665 ainda estão em investigação, 8.752 foram descartados, 2.265 foram excluídos 

do sistema por não atenderem as definições de caso vigente e 3.496 foram confirmados 

(BRASIL, 2020).  

Na mesma proporção e no mesmo espaço de tempo, no Rio Grande do Norte, foram 

notificados 485 casos suspeitos de microcefalia e/ou outras malformações relacionadas às 
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infecções congênitas. Os casos notificados estão distribuídos em 91 municípios do estado. 

(BRASIL, 2016b). Até dezembro de 2019 foram notificados cerca de 655 casos com 164 

confirmações (BRASIL, 2020). Pode-se observar o crescimento desproporcional da 

microcefalia no estado ao comparar com os dados notificados pelo Ministério da Saúde nos 

anos anteriores: 2 casos em 2010, 2 casos em 2011, 4 casos em 2012, 0 casos em 2013 e 1 caso 

em 2014 (BRASIL, 2015).  

Em razão do crescimento significativo dos casos de microcefalia, o Ministério da Saúde 

buscou reorganizar os serviços de saúde para atender crianças e familiares. Foram publicados 

dois protocolos com a definição dos passos mediante a suspeita da ocorrência: “Protocolo de 

vigilância e resposta à ocorrência de microcefalia” (BRASIL, 2015a) e “Protocolo de atenção 

à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika” 

(BRASIL, 2016a). Ambos tinham o objetivo de disponibilizar informações gerais e orientações 

técnicas aos profissionais da Atenção Básica e da Atenção Especializada. Inclusive 

apresentando a formatação da rede de atenção, na perspectiva de que estados e municípios se 

organizassem pactuando os passos a serem percorridos para o fechamento diagnóstico dos casos 

suspeitos (BRASIL, 2015). 

Nesse novo contexto, o Ministério da Saúde (2016d) aponta a importância da estratégia 

do acompanhamento terapêutico multidisciplinar, para detectar precocemente danos e agravos 

à saúde, bem como estimular o desenvolvimento dessas crianças. Entre outras ações, apresenta-

se a prática da Estimulação Precoce (EP) como uma estratégia para potencializar o 

desenvolvimento infantil ou minimizar os atrasos decorrentes de condições clínicas. A EP é 

caracterizada como um programa de acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica 

multiprofissional com crianças de 0 a 3 anos de idade com comprometimento no 

desenvolvimento neuropsicomotor relacionado as patologias orgânicas, entre elas a 

microcefalia (BRASIL, 2016c). Isto porque, são nos primeiros anos de vida que ocorre um 

fenômeno denominado neuroplasticidade ou plasticidade neural, caracterizado pela maior 

facilidade do sistema nervoso central de se moldar as transformações provocadas pelo ambiente 

externo (LIMA E FONSECA, 2004). 

Neste cenário, desde 2015, foram habilitados 127 novos serviços, com equipes 

multiprofissionais, para o suporte ao desenvolvimento dessas crianças. Destes, 63% estão na 

região Nordeste, a mais afetada do país. Ao todo, são 51 novas equipes de Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) e 67 novos Centros Especializados de Reabilitação (CER) 

(BRASIL, 2017).  
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Mesmo nos serviços organizados, as atividades de estimulação precoce acontecem 

uma a duas vezes por semana, e isso, por si só, já é condição agravante, pois quando se fala 

em estimulação precoce é imprescindível a continuidade dessas ações, devendo acontecer 

estímulos diários (GOULART, 2017). 

A EP deve extrapolar o cotidiano das atividades nos serviços de saúde e ter 

continuidade no lar. Assim, é necessário estreitar as relações entre profissionais da saúde e 

família, buscando deixar, esses últimos, cientes e capazes de realizar estimulações nas suas 

casas. Além de beneficiar a criança, a EP no lar ainda contribui para o envolvimento familiar 

nessa ação (MATTOS; BELLANI, 2010). Todavia, para isso, os familiares devem se apropriar 

dos conceitos e práticas para a ação no lar, já que são partes estruturantes no manejo da 

continuidade das intervenções no domicílio, principal espaço de convívio social da criança. 

Uma forma de apropriação desses conhecimentos pelos familiares é por meio das 

tecnologias, que, nos últimos anos, estão sendo utilizadas beneficiando diversos setores, como 

escolas, universidades, laboratórios, hospitais, domicílios, entre outros. Essa “Era da 

Informação” trouxe diversas mudanças estruturais e ambientais, uma vez que possibilitou a 

veiculação livre e rápida de grande volume de informações por diversos meios, sendo a internet 

o principal deles. Com isso surgiram as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

conceituadas como um conjunto de meios técnicos utilizadas para tratar a informação e auxiliar 

na comunicação (NOBRE; SOUSA; NOBRE, 2015). 

Com esses novos recursos tecnológicos pode-se prevenir, diagnosticar, monitorar e 

tratar doenças. O universo das tecnologias que incluem computadores, smartphones e 

aplicativos, passaram a ser conhecidos nos cuidados de saúde como eletronic health (eHealth). 

Destacando-se a chamada “saúde móvel” ou mobile health (mHealth), definida como a prática 

médica (prevenção e promoção da saúde) através de dispositivos móveis (CAVALARI et al, 

2012). 

 Em 2019 a Fundação Getúlio Vargas (FGV) registrou que no Brasil há 420 milhões de 

dispositivos digitais, estando incluídos smartphones, computadores, tablets e notebooks. Só 

smartphones, há 230 milhões em uso. Tais dados sugerem que as práticas de mHealth podem 

se destacar nesse cenário (FGV, 2019). 

Os benefícios dos dispositivos móveis para a saúde se devem ao fato de que esses 

recursos são inteligentes, portáteis, pessoais e conectados de modo a atender aos usuários e aos 

profissionais nas tarefas pessoais do dia a dia e ainda na prestação dos serviços de saúde, na 

pesquisa e no gerenciamento do cuidado (ESTANISLAU, 2019). 
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 Nesse contexto, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informações e Comunicações 

(MCTIC) propôs novas medidas a fim de aproveitar todo o potencial das TICs nos ambientes 

de trabalho, ensino e pesquisa, estabelecendo, assim, o desenvolvimento científico e 

tecnológico como prioridade (BRASIL, 2018). 

Em 2011, o Ministério da Saúde redefiniu e ampliou o Programa Nacional Telessaúde 

Brasil Redes com a perspectiva de melhoria na qualidade do atendimento ofertado pelas equipes 

da Atenção Primária em Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS). A Telessaúde ou 

Telemedicina utiliza as TICs com a finalidade de promover assistência e educação em saúde à 

distância (BRASIL, 2011). 

A ampla utilização dos recursos tecnológicos na área da saúde, pautadas no 

conhecimento científico e técnico, vem ganhando destaque nos últimos anos devido sua 

utilização no auxílio das orientações para prevenção e promoção da saúde, diagnóstico e 

tratamento (SILVA; ÉVORA; CINTRA, 2015). Entretanto, quando se busca pesquisas que 

associem estimulação de crianças com microcefalia decorrente do ZIKV com as tecnologias, as 

publicações são inexistentes, estando esse campo aberto para discussões, debates e ações. 

Dessa forma, entende-se que a aplicação das ações de EP em crianças diagnosticadas 

com microcefalia pelo ZIKV se caracteriza como eixo que contribui, além de melhorar a 

interação e as relações familiares com os menores com essa problemática, para minimizar danos 

no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Outro aspecto positivo da EP, associada as 

TICs, diz respeito a continuidade das ações, com maiores e mais frequentes estímulos, condição 

que minimiza, em parte, a carência de equipes qualificadas para esse suporte às famílias. Diante 

desses pressupostos e na falta de estudos nessa área para dar suporte a essas premissas é que, 

se resolveu desenvolver essa investigação, tendo a seguinte questão norteadora: Há 

contribuições no uso das tecnologias na área da saúde para a realização das práticas de cuidado 

no lar com vistas ao desenvolvimento de crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus? 

Assim, espera-se com essa investigação apreender os limites e as possibilidades para 

o uso da associação EP e tecnologias em saúde no cotidiano dos serviços de saúde que atendam 

crianças com microcefalia decorrentes do Zika Vírus.  
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2 OBJETIVOS  

 

• Identificar os conhecimentos e as práticas de mães de crianças com microcefalia 

decorrente do Zika Vírus acerca da estimulação precoce; 

• Apreender a contribuição do uso das tecnologias nas práticas de estimulação precoce no 

lar de crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 TIPO E LOCAL DA PESQUISA 

Realizou-se um estudo descritivo exploratório do tipo antes-depois com abordagem 

qualitativa, por entender ser este tipo de estudo a forma mais viável para responder ao problema 

identificado e aos objetivos propostos nessa pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Mossoró, cidade na qual residem as 

famílias das crianças com microcefalia que fizeram parte da amostra dessa investigação. Mais 

precisamente, a pesquisa ocorreu com o grupo participante das ações realizadas no NAMI 

(Núcleo de Atenção Materno Infantil), situado nas dependências da Faculdade de Enfermagem 

(FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

O NAMI tem como um dos seus focos de atuação a realização de atividades de 

estimulação precoce e reabilitação para as crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. 

Esse núcleo foi fruto de um projeto de mestrado que buscou apreender o contexto de gestão e 

de assistência, na cidade de Mossoró, para a população com microcefalia decorrente do Zika 

vírus. Hoje conta com a parceria da Residência Multiprofissional em Atenção Básica, Saúde da 

Família e Comunidade, atuação de docentes, técnicos, discentes e profissionais voluntários. 

O núcleo funciona duas vezes na semana e oferece sessões de fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicologia e outros atendimentos e serviços que as crianças e seus familiares 

necessitam. A ênfase das ações apresenta relação estreita com a importância do crescimento e 

desenvolvimento infantil, com foco na estimulação precoce, no espaço do serviço, para o 

desenvolvimento neurocognitivo e psicomotor dessas crianças. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

A população de uma pesquisa é definida como um conjunto de indivíduos sobre os 

quais se quer obter informações (GIL, 2010). Já a definição de uma amostra, para Marconi e 

Lakatos (2010), “[...] ocorre quando não há necessidade de investigar toda a população, 

deixando assim que os resultados de pesquisa obtidos por um pequeno grupo selecionado sejam 

considerados como o todo.” 

Nesse caso, a população do estudo foi composta pelas mães de crianças diagnosticadas 

com microcefalia decorrentes da exposição materna ao Zika vírus durante a gravidez. Em 

Mossoró, quando do recrutamento, havia uma população de 14 mães de crianças com 

diagnóstico de ZIKV na cidade. Para a definição da amostra não-probabilística por 

conveniência, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: mães de crianças com 
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microcefalia com até três anos de vida, que tiveram diagnóstico da infecção pelo Zika vírus na 

gestação, smartphone com capacidade para reprodução de vídeos, residentes no município de 

Mossoró; e de exclusão: genitoras com transtornos mentais ou em uso de drogas alucinógenas, 

ausência da criança em quatro intervenções/encontros sequenciais de estimulação no NAMI, 

em razão das possíveis divergências com as demais crianças participantes das ações. Após 

aplicação desses critérios a amostra dessa investigação ficou definida em 11 mães de crianças 

microcefálicas.  

 

3.3  ETAPAS DA PESQUISA 

A investigação ora em destaque, por se tratar de um estudo antes/depois, teve etapas 

para a sua execução, na perspectiva de responder aos objetivos do estudo. Assim, os passos 

percorridos serão apresentados a seguir, conforme a organização da investigação. 

 

Primeira Etapa: Confecção dos vídeos  

Como a proposta dessa investigação buscava apreender os conhecimentos e as práticas 

de estimulação precoce no lar com o auxílio de tecnologias, um primeiro passo foi contactar os 

profissionais do Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI), responsáveis pela estimulação 

das crianças no ambiente do serviço de saúde. Após esse contato, foram realizadas reuniões 

conjuntas com o objetivo de construir o roteiro dos vídeos (APÊNDICE B), fundamentado no 

Manual de Diretrizes de Estimulação Precoce do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016c). 

A produção dos vídeos foi iniciada em março de 2019, em parceria com a UERNTV1. 

Os vídeos foram gravados nas dependências da Faculdade de Enfermagem da UERN, com a 

colaboração de estudantes do curso de enfermagem, a partir do roteiro estabelecido. Para a 

edição dos vídeos foi utilizado o Adobe Premiere Pro. Os vídeos continham atividades de 

estimulação precoce a serem reproduzidas pelas mães no lar. Essas atividades abordavam os 

principais eixos de desenvolvimento (cognitivo, linguagem e motor) da criança a partir de 

atividades de estimulação simples e contínuas que pudessem ser reproduzidas o máximo 

possível no ambiente domiciliar. Foram um total de três 

vídeos, um por mês durante os três meses do estudo, cada um com, em média, 5 minutos de 

duração.  

 
1 A UERNTV foi inicialmente um projeto do curso de jornalismo, e hoje é a TV Universitária da UERN, que se 

caracteriza pelo respeito ao público e a pluralidade de seu conteúdo. 
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A delimitação da quantidade de vídeos ocorreu na perspectiva de evitar o envio de 

muitas informações, embora tenha sido abordado, em cada um dos vídeos, aspectos 

fundamentais da EP. Além disso, buscava-se ainda que as orientações contidas no material 

visual virassem rotina na vida das mães. Assim, o excesso de informações e estímulos 

diferenciadas poderiam comprometer a adesão do grupo investigado (OLIVEIRA et al, 2019). 

Além desse aspecto, no que diz respeito ao tempo de execução da intervenção, estudo realizado 

por Pereira (et al, 2012) reforça que o prazo de três meses é suficiente para fazer com que uma 

atividade vire rotina e seja possível observar resultados. 

Concluída essa etapa, teve início a fase seguinte, que se caracterizou pelas ações de 

intervenção propriamente dita. 

 

Segunda Etapa: Contato inicial, primeira entrevista e intervenção propriamente dita 

Nessa fase foi realizado o primeiro contato com as mães das crianças com microcefalia 

decorrente do Zika vírus para explicar as etapas e objetivos do estudo e solicitar a assinatura do 

TCLE (APÊNDICE D). Após esse momento foi aplicado o instrumento I (APÊNDICE A), 

questionário inicial que foi estruturado em dois blocos: o primeiro bloco continha questões 

relacionadas aos dados sociodemográficos de caráter objetivo e o segundo bloco com questões 

abertas acerca de conhecimentos e práticas da família a respeito da estimulação precoce no lar. 

As entrevistas do Instrumento I foram realizadas pela pesquisadora na Faculdade de 

Enfermagem (FAEN/UERN) de modo individual, com duração média de 10 minutos. As 

respostas foram gravadas em aparelho telefônico, tipo iPhone, a fim de se obter maior precisão 

na coleta de informações. Durante todas as entrevistas as participantes se mostraram 

confortáveis com os questionamentos e dispostas a colaborar com a investigação. 

Ao final da aplicação do instrumento I, foram ofertadas orientações sobre os próximos 

passos do estudo. Em abril de 2019, foi criado, pela pesquisadora, o grupo no WhatsApp com 

todas as mães participantes da pesquisa. Nesse grupo foram postados os vídeos com as 

atividades a serem reproduzidos pelas mães em casa, no mínimo três vezes na semana durante, 

por, pelo menos, 15 minutos. O grupo, também, foi utilizado como canal direto para 

esclarecimentos e retiradas de dúvidas das participantes, além de estímulos para a realização 

das atividades preconizadas pelo estudo, e das orientações antes e após a postagem de cada 

vídeo. Esse contato foi realizado pela pesquisadora e colaboradores (bolsistas do PIBIC).  

O estudo teve duração de três meses, de abril a julho de 2019, e, no seu intercurso, foram 

construídos quatro Diários de Campo (DC) (APÊNDICE C). Dois desses produzidos no 

primeiro mês da intervenção, um ao final da primeira semana de intervenção e o segundo após 
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30 dias da postagem do primeiro vídeo; e os outros dois nos meses restantes, um em cada mês. 

Lá as genitoras descreveram suas impressões quanto a prática, apontando facilidades, 

limitações e aspectos que atuaram na dinâmica da EP. O DC continha ainda, o número de vezes 

da realização da atividade e a duração das ações. Essa organização facilitou a leitura e análise 

desse instrumento, pois possibilitou entender a dinâmica dessas práticas no lar. 

O DC foi construído através do WhatsApp, em conversas individuais, a partir do 

questionário já mencionado. Como forma de inclusão, as entrevistas foram através de áudios; a 

pesquisadora enviava um áudio com a pergunta e solicitava a resposta da participante, também, 

em áudio.  

Dificuldades na reprodução dos exercícios propostos ou no manejo com os vídeos foram 

resolvidas a partir de encontros presenciais entre mães e pesquisadora nos dias de atendimento 

do NAMI, evitando assim gastos a mais com deslocamento. 

 

Terceira Etapa: Reaplicação do instrumento I 

Terminada a etapa da intervenção realizou-se uma nova entrevista com as mães, 

utilizando o instrumento de coleta I (APÊNDICE A), excluindo-se a parte relativa aos dados 

sociodemográficos, tendo em vista se tratar do mesmo público alvo. Todavia, buscou-se 

questionar os conhecimentos e práticas acerca da EP, após a intervenção, para que estas 

pudessem apresentar seus relatos a respeito do que mudou, ou não, nas suas experiências com 

a estimulação no lar durante os três meses de pesquisa. Buscou-se, nesse momento, uma melhor 

apropriação acerca das possibilidades no uso das TICs para ações de promoção à saúde no lar. 

Como anteriormente, todas as respostas foram gravadas em aparelho telefônico. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a finalização da investigação, iniciou-se o processamento dos dados. Foi realizada 

a transcrição das entrevistas do instrumento I, e na sequência, submetidas a exaustivas leituras 

com a finalidade de categorizar os núcleos de sentido (palavras ou expressões que respondiam 

aos objetivos do estudo). Com os núcleos de sentido destacados nas falas, essas foram 

recortadas, sem perder o contexto, obtendo-se os trechos das entrevistas que respondiam aos 

objetivos. Para isso, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin. 

Em seguida foram transcritos os materiais dos DC e a segunda entrevista com o 

instrumento I, a fim de identificar a evolução (ou não) das famílias acerca da EP durante os três 

meses de pesquisa. 
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A pesquisa respeitou todos os aspectos éticos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do parecer nº 3.181.264. 
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4. RESULTADOS  

 

 Os resultados alcançados com esta pesquisa foram descritos a seguir, a partir dos dois 

artigos gerados: “Estimulação Precoce: Conhecimentos e Práticas de Mães de Crianças com 

Síndrome Congênita do Zika Vírus” e “Uso de Tecnologias na Estimulação Precoce em 

Crianças com Síndrome Congênita do Zika vírus: Percepções Maternas”. 
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ARTIGO ORIGINAL 

ESTIMULAÇÃO PRECOCE: CONHECIMENTOS E 

PRÁTICAS DE MÃES DE CRIANÇAS COM SÍNDROME 

CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS  

 

Laryssa Lins de Araújo; Fátima Raquel Rosado Morais 

 

RESUMO 

Objetivo: identificar os conhecimentos e práticas de mães de crianças com microcefalia 

decorrente da síndrome congênita associada ao Zika vírus acerca da estimulação precoce. 

Métodos: Estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa, realizado com 11 mães 

de crianças com síndrome congênita associada ao Zika vírus. O instrumento continha questões 

relacionadas aos dados sociodemográficos e aos conhecimentos e práticas da família a respeito 

da estimulação precoce no lar. Os dados foram transcritos e analisados segundo Bardin. 

Resultados: As mães participantes da pesquisa tinham entre 25 e 35 anos, casadas ou em união 

estável, com ensino fundamental completo, donas de casa e com renda entre um a três salários 

mínimos, incluindo os benefícios oriundos de programas governamentais. Os conhecimentos 

acerca da estimulação precoce e as formas de acesso as informações eram limitadas, sendo 

rotina a reprodução, especialmente das ações relacionadas ao sistema motor, baseadas apenas 

na observação dos profissionais durante o atendimento à criança. Conclusões: observou-se a 

necessidade de maiores informações acerca da estimulação com o filho, principalmente, no 

domicílio. Os profissionais podem proverem esse conhecimento, a partir da inclusão da família 

no processo terapêutico, de modo a valorizar sua autonomia, sentimentos e necessidades.  

Descritores:  Estimulação precoce, microcefalia, Zika Vírus 

 

INTRODUÇÃO 

O vírus Zika (ZIKV), pertencente à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, desde 

a década de 1960 vem infectando humanos na Ásia e na África, com um padrão de ocorrência 

esporádico e sem gravidade. Todavia, em 2007, ocorreu a primeira epidemia pelo ZIKV na 

Micronésia e Polinésia Francesa, descrita como uma síndrome febril exantemática com 

intensidade leve e alto percentual de assintomáticos (OLIVEIRA; VASCONCELOS, 2016). 

No Brasil, os primeiros casos notificados ocorreram em abril de 2015, inicialmente nos 

estados do Nordeste com rápida dispersão para outras regiões do país (CAMPOS et al, 2018). 
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No período da epidemia, o Ministério da Saúde registrou um aumento substancial de 

nascidos vivos com microcefalia e a investigação diagnóstica associou a infecção pelo ZIKV 

na gestação à ocorrência de microcefalia em recém-nascidos (RN) (MARTELLI et al., 2016). 

Tanto é que entre novembro de 2015 a dezembro de 2019, foram notificados aproximadamente 

18.578 casos de microcefalia associados ao ZIKV e desse total 3.496 haviam sido confirmados 

(BRASIL, 2020).  

No Rio Grande do Norte, até dezembro de 2019 foram notificados cerca de 655 casos 

com 164 confirmações (BRASIL, 2020). evidenciando-se crescimento desproporcional da 

microcefalia no estado ao comparar aos dados notificados pelo Ministério da Saúde até a 

epidemia do ZIKV: 2 casos em 2010, 2 casos em 2011, 4 casos em 2012, 0 casos em 2013 e 1 

caso em 2014 (BRASIL, 2015). 

A microcefalia pode ser definida como uma malformação congênita, na qual ocorre o 

desenvolvimento inadequado do cérebro, causando perímetro cefálico inferior ao padrão para 

o sexo e a idade gestacional, podendo haver ou não alterações neuropsicomotoras (VARGAS 

et al, 2016). A microcefalia decorrente da Síndrome Congênita Associada ao Zika Vírus 

(SCZV) não apresenta um parâmetro clínico definitivo, mas são encontradas alterações 

radiológicas semelhantes, como a diminuição do parênquima cerebral associado à lisencefalia, 

ventriculomegalia secundária à falta de volume cerebral, calcificações, desproporção 

craniofacial e diminuição da substância branca. Essas condições são associadas, muitas vezes, 

a alterações cerebrais e problemas no desenvolvimento neurológico (VAN DER LINDEN, 

2016).  

Diante desse novo quadro surge a importância da estratégia do acompanhamento 

terapêutico multidisciplinar. Entre outras ações, apresenta-se a prática da Estimulação Precoce 

(EP) como uma estratégia para potencializar o desenvolvimento infantil ou minimizar os 

atrasos decorrentes de condições clínicas (BRASIL, 2016c).  

Neste cenário, desde 2015, foram habilitados 127 novos serviços, com equipes 

multiprofissionais, para o suporte ao desenvolvimento dessas crianças. Entretanto, muitos 

desses espaços apresentaram diversas dificuldades para o atendimento das crianças com 

SCZV e quase metade destas ainda estão sem tratamento adequado. Tem contribuído para 

essa dificuldade o número limitado de vagas e de espaços de referência para os atendimentos, 

especialmente pela escassez de profissionais habilitados para trabalhar com esse público e 

com as necessidades ora evidenciadas (BRASIL, 2017). 

Mesmo nos serviços organizados, as atividades de estimulação precoce acontecem 

uma a duas vezes por semana, e isso, por si só, já é condição agravante, pois quando se fala 
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em estimulação precoce é imprescindível a continuidade dessas ações, devendo acontecer 

estímulos diários (GOULART, 2017). Inclusive, a família deve ser apropriada acerca dessa 

temática, tendo em vista que essa ação deve extrapolar o cotidiano das práticas nos serviços 

de saúde e ser continuada no lar. Para tanto, é necessário relação estreita entre profissionais 

da saúde e família, buscando comprometer e capacitar estes últimos para a intervenção no 

ambiente domiciliar (MATTOS; BELLANI, 2010).  

Nesse sentido, as ações de EP tem o papel de oportunizar o desenvolvimento 

neurocognitivo mais adequado às crianças com SCZV, podendo, ainda, caracterizar o espaço 

do lar como propício para essa prática. Com base nisso, este estudo teve como objetivo 

identificar os conhecimentos acerca da estimulação precoce e as práticas relatadas por mães de 

crianças com síndrome congênita associada ao ZIKV. 

 

MÉTODO  

Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com abordagem qualitativa, desenvolvido 

no município de Mossoró-RN junto as mães de crianças com SCZV atendidas no Núcleo de 

Atenção Materno Infantil (NAMI), situado nas dependências da Faculdade de Enfermagem 

(FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).  

O NAMI foi um serviço implantado após a epidemia da microcefalia, cujo objetivo foi 

prover o seguimento, por equipe multiprofissional, das crianças diagnosticadas com SCZV. 

Possui como um dos seus focos de atuação a realização de atividades de estimulação precoce e 

de reabilitação para essas crianças. Esse núcleo foi fruto de um projeto de mestrado que buscou 

apreender o contexto de gestão e de assistência, na cidade de Mossoró, para a população com 

microcefalia. Hoje conta com a parceria da Residência Multiprofissional em Atenção Básica, 

Saúde da Família e Comunidade e a atuação de docentes, técnicos, discentes e profissionais 

voluntários.  

Foram utilizados como critérios de inclusão: mães de crianças com microcefalia com 

até três anos de vida, que apresentaram doenças exantemáticas ou tiveram diagnóstico da 

infecção pelo Zika vírus na gestação e residentes no município de Mossoró; e de exclusão: 

genitoras com transtornos mentais ou em uso de drogas alucinógenas. Após aplicação desses 

critérios a amostra dessa investigação ficou definida em 11 mães de crianças com SCZV.  

O instrumento de coleta de dados foi constituído por um questionário estruturado com 

questões objetivas relacionadas aos dados sociodemográficos e com questões subjetivas acerca 

de conhecimentos e práticas relatadas pelas mães a respeito da estimulação precoce no lar.  
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Após o processo de intervenção ser concluído, foi realizada a transcrição das entrevistas 

do instrumento, e na sequência, submetidas a exaustivas leituras com a finalidade de categorizar 

os núcleos de sentido (palavras ou expressões que respondiam aos objetivos do estudo). Com 

os núcleos de sentido destacados nas falas, essas foram recortadas, sem perder o contexto, 

obtendo-se os trechos das entrevistas que respondiam aos objetivos. Para isso, utilizou-se a 

análise de conteúdo de Bardin. 

A pesquisa respeitou todos os aspectos éticos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do parecer nº 3.181.264. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da leitura do material empírico foram construídas categorias revelando os saberes e as 

práticas relatadas das mães acerca da EP. Todavia, cabe contextualizar os sujeitos dessa 

investigação. Trata-se de 11 mães de crianças com microcefalia, com idade entre 25 e 35 anos, 

sete delas casadas ou vivendo em união estável e com ensino fundamental completo e nove 

residentes em áreas periféricas. No quesito profissão/ocupação, oito delas desenvolve apenas 

atividades no lar, sem participação no mercado de trabalho, seis possuem rendas oscilantes entre 

um a três salários mínimos. Para dez mães nesse rendimento estão inclusos os benefícios 

oriundos de programas governamentais.  

Tais dados são compatíveis com os estudos de Sousa (et al, 2018) e Terzian (2018) que 

evidenciaram a ocorrência da infecção pelo ZIKV em jovens mulheres no auge da vida 

produtiva e reprodutiva. Apontaram, também, a predominância do casamento e das relações 

estáveis nessas famílias. Já Ribeiro (2018), destacou a baixa escolaridade como predominante 

em seu estudo, bem como, a residência nas periferias das cidades. 

 Diniz (2016), associou as condições ambientais e financeiras, vivenciadas, sobretudo, 

nas regiões periféricas das cidades, com a epidemia da SCZ e concluiu, que as crianças com 

microcefalia estão inseridas em uma realidade socioeconômica desfavorável, estando sujeitas a 

outras enfermidades.  

 

Conhecimentos e práticas relatadas acerca da estimulação precoce 

Quando se indagou as mães quanto aos conhecimentos relativos à EP foi possível 

apreender noções superficiais do assunto: 

[...] a meu ver, é mais para ela relaxar os músculos, para ela não ficar tão 

tensa... Ela fica toda rígida e eu procuro fazer mais assim... massagem (Mãe 

4). 
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[...] eu acho que melhora no físico, né?... Porque eles são muito, as mãozinhas, 

os bracinhos enrijecidos, duros, eu acho que ajuda nisso aí (Mãe 7). 

É possível perceber que as mães em destaque relatam apenas um dos aspectos relativos 

ao desenvolvimento infantil, ficando perceptível o entendimento elementar acerca das formas 

de tratamento. Dezoti (et al, 2015) afirma ser comum os familiares não compreenderem 

adequadamente a sistemática de tratamento e ainda não entenderem a importância da 

estimulação precoce. 

Possivelmente, o foco nessa área, tenha relação com a necessidade melhor percebida 

pelas mães, especialmente pelo fato de tudo ser muito novo para as mesmas, o que as faz não 

se sentirem, ou não se apresentarem, preparadas para esse cuidado (CUNHA; PONTES E 

SILVA, 2017). 

Um estudo a respeito de famílias de crianças com deficiências, demonstrou que os pais 

careciam de maior informação sobre os serviços e os apoios que o filho precisaria no futuro. 

De mesmo modo, necessitavam de apoio profissional para compreender a deficiência da criança 

e para obter serviços de apoio social e educacional para o filho. No caso, os pais se sentiam 

desamparados quanto a resolução dos problemas financeiros e pessoais (SÁ et al, 2018). 

Entretanto, há mães que apresentam um discurso mais complexo acerca da prática, 

enfocando a EP em uma dimensão mais complexa: 

São exercícios que estimulam a criança e contribuem com seu 

desenvolvimento e uma melhor qualidade de vida [...] (Mãe 10). 

[...] a estimulação é essencial para o desenvolvimento motor, cognitivo, de 

linguagem [...] (Mãe 03). 

É possível que essa leitura diferenciada acerca da EP tenha relação com o nível de 

escolaridade, tendo em vista que a mãe 10 e 03 estão entre as poucas do grupo estudado que 

possuem ensino superior completo. Oliveira (et al, 2019), enfatiza ao mostrar que quanto maior 

o nível instrucional em relação às etapas de evolução da criança mais satisfatórias serão as 

práticas de cuidado com o filho.  

Assim, o conhecimento relativo a EP precisa ser adquirido, e melhor difundido, para a 

evidenciação das suas práticas, quer seja em espaços terapêuticos ou mesmo no lar.  

 

Formas de acesso aos conhecimentos acerca da estimulação precoce 

Com relação aos conhecimentos e as formas de acesso à informação, no geral, foram 

destacadas duas dimensões: a internet e os profissionais de saúde. 
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 No que diz respeito à internet, os discursos apontam pesquisas isoladas, frequentemente 

estabelecidas a partir da curiosidade: 

 [...] quando ele começou a fazer a fisioterapia, comecei a pesquisar na 

internet, assistir vídeos e fazer atividades de estimulação. (Mãe 1) 

Na gravidez eu comecei a pesquisar, na internet, o que eu ia fazer quando ela 

nascesse [...]. (Mãe 9) 

A popularização da internet nos anos 1990 permitiu que as pessoas expandissem seu 

alcance para além da localização geográfica. Dessa forma, também se tornou a ferramenta mais 

utilizada para pesquisas, e um dos principais motivos é, justamente, a sua comodidade 

(PERRONI, FILIPIN, MELLO-CARPES, 2016).  

Entretanto, para Sousa (2018), a busca de informações através desse meio pode 

caracterizar fragilidade das orientações, quer seja pela falta de fundamentação teórica, quer pela 

necessidade de orientações mais direcionadas.  

 Todavia, em algumas situações e, principalmente por perceberem a vulnerabilidade e a 

falta de confiabilidade de algumas informações captadas na internet, muitas mães preferem 

recorrer a orientações de pessoas capacitadas técnica e cientificamente: 

[...] logo que ela nasceu, a internet era o foco, mas hoje eu deixo de lado, 

porque nem sempre é verdade o que a gente pesquisa. Então eu vou para um 

profissional. (Mãe 3) 

[...] eu me sinto mais segura com a médica. Ela sabe como cuidar da minha 

filha (Mãe 8)  

Barbosa (2017), afirma que são necessárias orientações específicas para os pais, por 

parte dos profissionais, a respeito do estado de saúde do filho, diagnóstico, tratamento e 

prognóstico. A existência de ações educativas torna os familiares cientes da situação e das ações 

necessárias, auxilia na melhoria das práticas de estimulação precoce, e consequentemente, 

contribui de forma positiva com a qualidade de vida das crianças. 

 

Acesso as orientações sobre estimulação precoce: profissionais responsáveis 

Complementando-se a importância dos profissionais, questionou-se, quais foram os 

principais responsáveis por orientá-las em relação à estimulação precoce a ser realizada nas 

crianças: 

O terapeuta ocupacional disse várias coisas. A maneira de colocá-lo sentado, 

sempre com as pernas cruzadas. Colocar objetos coloridos na frente dele para 

chamar a atenção e ele tentar levantar a cabeça. (Mãe 2) 

 [...] os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, todos eles orientam. Eles disseram 

para fazer em casa o mesmo que eles faziam nas sessões. (Mãe 10) 
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 É possível perceber nas falas das mães, a diversidade de profissionais responsáveis pelas 

orientações (fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos) revelando 

que não existe apenas uma classe profissional envolvida no acompanhamento dessas crianças, 

mas sim um trabalho multiprofissional. Para Feitosa (et al, 2016), o manejo clínico 

recomendado para casos de microcefalia requer o acompanhamento multidisciplinar, tanto para 

a criança quanto para a família. 

 Entretanto observa-se, mesmo sendo enfatizada a importância da informação técnica e 

com respaldo científico, o fato que, alguns relatos de mães, apontam as orientações como 

superficiais e pouco educativa: 

O terapeuta ocupacional disse que era fundamental fazer essas atividades, mas 

não citou tempo, nem se era para fazer todos os dias. (Mãe 5) 

A fisioterapeuta só me disse que era para estimular sempre e me mandou ficar 

olhando ela fazer no consultório, mas nunca me ensinou [...]. (Mãe 1) 

A orientação para os cuidadores de crianças com alterações no desenvolvimento precisa, 

necessariamente partir da atuação coletiva das diversas profissões partícipes deste momento. 

Objetivando traçar estratégias eficientes que envolvam a família nas atividades de estimulação 

precoce no lar, tendo como prioridade trazer conhecimento e possibilitar o esclarecimento de 

dúvidas da família em relação ao cuidado a essas crianças (UNICEF, 2017).  

Entretanto, para Oliveira (et al, 2019), a família não conseguirá se apropriar de 

informações apenas nas consultas com os profissionais, visto que essas ocorrem algumas vezes 

na semana com horários restritos. Ademais, a posição de dependência da família com os 

profissionais torna essa relação vertical, diminuindo a participação dela no processo terapêutico 

da criança. 

O profissional precisa estabelecer vínculo com a família, com olhar holístico acerca das 

necessidades do outro, considerando aspectos sociais, culturais s afetivos. O foco desse cuidado 

não é a doença, mas sim as pessoas, é a escuta sensível e o diálogo reflexivo. Para então, 

construírem, família e profissionais, um cuidado que seja capaz de englobar a criança para além 

da sua deficiência, tendo, como perspectiva, o cuidado ampliado multiprofissional (OLIVEIRA 

et al, 2019). 

Para que os familiares se façam mais presentes nas estratégias de cuidado com o filho, 

é necessário quebrar o paradigma de submissão aos profissionais, vistos, muitas vezes, como a 

única fonte de informação. As tecnologias nos mostram novas formas de obtenção de 

conhecimento. A utilização da internet, como ferramenta para a pesquisa, aliada as orientações 



32 
 

dos profissionais de saúde, pode contribuir para o empoderamento da família nas ações de 

cuidado com a criança (NUNES E CHAHINI, 2017). 

 

Práticas relatadas de estimulação precoce no lar  

Entendendo que a EP deve ser orientada e realizada no lar, questionou-se as mães se 

faziam e quais eram as práticas relativas a EP no lar: 

Minha filha tem um miniconsultório em casa. Tem espelho, tatame, bola. Faço 

estimulação sensorial, motora, de linguagem, tudo. Eu sempre foquei muito o 

sensorial, a piscina de bolinhas, várias texturas de massas de modelar, amoeba, 

várias texturas de esponjas, ela tem, também, as talas extensoras para os 

braços, e o material para pintura [...] (Mãe 3)  

[...] eu começo a brincar com ele [...] mexo os bracinhos, viro ele de costas 

para ele levantar a cabeça e mostro os objetos [...]. (Mãe 2)  

Observa-se nos relatos ações que contribuem para o desenvolvimento das crianças com 

microcefalia decorrente do ZIKV. No geral, as participantes buscam reproduzir os movimentos, 

especialmente os motores, observados ou ensinados pelos profissionais nos atendimentos, 

possivelmente por considerarem essas ações mais simples para serem realizadas no domicílio. 

No caso, observa-se em uma mãe, a utilização de diferentes objetos e estratégias nas atividades 

de EP, não se restringindo apenas ao aspecto motor, área mais estimulada pelas demais.  

A estimulação motora realizada no lar foi amplamente citada nas falas das entrevistadas, 

visto que, é o atendimento com o fisioterapeuta o mais ofertado pelo SUS e tende a envolver 

técnicas mais facilmente aprendidas pelos cuidadores. Entretanto, sabe-se que pensar em EP 

envolve todos os contextos de vida do indivíduo e, em especial, os aspectos cognitivos e 

linguísticos, dimensões que acabam sendo negligenciadas em função dos precários 

entendimentos acerca dessas questões por parte dos responsáveis pelos serviços que atendem 

essas crianças (SANTOS, et al, 2017). 

Todavia, mesmo sendo evidenciados através dos relatos de EP no lar, algumas genitoras 

relatam ter dificuldade em realizar esse manejo, por diferentes situações: 

[...] eu faço estimulação em casa às vezes, mas é difícil. Nem sempre eu acho 

tempo. (Mãe 10) 

[...] o tempo é curto. A gente é dona de casa, está sempre ocupada, mas eu 

procuro mostrar a ela os brinquedos, falar os nomes, sempre que eu posso, eu 

faço isso. (Mãe 09) 

Nesses discursos fica evidente a questão tempo, especialmente pelo acúmulo de 

atividades, como condição que interfere na possibilidade de realizar EP no lar. As condições 

econômicas e sociais são dimensões que tendem a dificultar o envolvimento de familiares em 
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ações que requeiram maiores cuidados (CUNHA; PONTES E SILVA, 2017). Isso, por sua vez, 

acaba não contribuindo para a melhora na dimensão de saúde e, inclusive, nas relações 

familiares que são estreitadas a partir de práticas de cuidado, como a estimulação precoce 

(SILVA et al, 2018). Azevedo e Della Barba (2017), defendem que a influência da família no 

desenvolvimento infantil promove melhores resultados, pois a criança se sente acolhida ao 

redor de pessoas que lhe são familiares. 

Embora saiba-se da importância do manuseio da criança no lar com vistas a 

potencializar o seu desenvolvimento, há uma lacuna muito grande entre o fazer e a apropriação 

das mães que irão realizar esse fazer, evidenciado nos discursos que mostram a resistência das 

mães em realizar as atividades de estimulação no lar em razão da situação clínica da criança:  

Eu morro de medo de machucar ela. Ela tem os braços e as pernas bem rígidos 

e eu não tenho certeza de até onde eu posso ir, então quase não faço. Só coloco 

ela no cavalinho e ela gosta [...]. (Mãe 08)  

[...] eu não faço esses exercícios de alongamento, porque puxa muito, aí eu 

não consigo fazer [...]. (Mãe 11)  

 Esses relatos reforçam os desconhecimentos dos familiares acerca da condição clínica 

que acomete os filhos e ainda acerca de como cuidar dos que se encontram nessas condições. 

Guazzeli (RIBEIRO et al, 2011), destaca que o pouco conhecimento da família acerca do 

tratamento da criança contribui para o pouco envolvimento no mesmo, deixando, assim, a 

responsabilidade ao encargo unicamente dos profissionais dos serviços. Serviços esses, 

esporádicos e limitados, não se caracterizando, assim, suficientes para gerar melhorias 

significativas no desenvolvimento motor e neurocognitivo da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A microcefalia decorrente do ZIKV torna a criança dependente integralmente, em geral, 

de outra pessoa para realizar suas atividades diárias e requer suporte terapêutico de reabilitação 

contínuo, tanto no espaço dos serviços de saúde, quanto no lar. Todavia, mesmo com a difusão 

do conteúdo acerca de EP e com o surto da microcefalia que gerou, entre outros protocolos, um 

específico para a discussão dessa prática, observa-se lacuna entre a ação e sua realização. 

Os discursos dessa investigação ressaltam essa questão pois, apesar de as mães se 

mostrarem interessadas em contribuir com o desenvolvimento neurológico, motor e cognitivo 

dos filhos, os seus conhecimentos acerca da estimulação precoce e do desenvolvimento das 

atividades no lar, em sua maioria eram superficiais, baseados apenas na observação dos 

profissionais durante o atendimento às crianças. Todavia, há de se ressaltar a importância dessa 
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integração serviço de saúde e família no desenvolvimento dessa estimulação, pois essa 

articulação contribuirá para a inclusão da família no processo terapêutico valorizando sua 

autonomia, seus sentimentos e suas necessidades. 

Assim, diante da existência dessas questões, cabe as políticas, aos serviços e aos 

profissionais da saúde refletirem e reorganizarem o cotidiano do trabalho de modo a incluir, 

capacitar e acompanhar a família de pessoas que tenham necessidades relacionadas a 

estimulação precoce. Essa integração pode contribuir, além de minimizar deficiências e 

potencializar desenvolvimento, para uma melhor interação e empoderamento familiar diante da 

problemática. Com isso, esse estudo poderá contribuir para a reflexão dos saberes e práticas 

vigentes nos serviços, em particular diante da necessidade de assistência integral para as 

crianças que tem SCZV. 

A presença do cuidador para manutenção do bem-estar dessa criança é indispensável, 

porém para que esses possam exercer essa função de modo satisfatório, é necessária uma 

articulação com a equipe multidisciplinar, de modo a incluir a família no processo terapêutico 

valorizando sua autonomia, seus sentimentos e suas necessidades. 
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USO DE TECNOLOGIAS NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE EM 

CRIANÇAS COM SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS: 

PERCEPÇÕES MATERNAS 

 

Laryssa Lins de Araújo; Fátima Raquel Rosado Morais 

 

RESUMO 

Objetivo: analisar o uso de tecnologias na estimulação precoce de crianças com síndrome 

congênita associada ao Zika Vírus no ambiente domiciliar. Métodos: Estudo descritivo 

exploratório do tipo antes-depois, a partir da aplicação de vídeos para estimulação precoce com 

11 mães de crianças com microcefalia decorrente do Zika Vírus. A coleta de dados foi dividida 

em: aplicação do instrumento I, período de intervenção e reaplicação do instrumento I, após a 

utilização dos vídeos educativos. Os dados foram transcritos e analisados a luz da 

fundamentação dessa investigação. Resultados: As mães participantes da pesquisa tinham 

entre 25 e 35 anos, casadas ou em união estável, com ensino fundamental completo, donas de 

casa e com renda entre 1 a 3 salários mínimos, incluindo os benefícios oriundos de programas 

governamentais. Verificou-se que para as mães essa pesquisa foi um momento de apropriação, 

onde sentiram-se acolhidas, empoderadas, partes de um processo e corresponsáveis pelo 

desenvolvimento dos seus filhos. Considerações finais: As tecnologias disponíveis hoje são 

fonte inesgotável de informações ao alcance de todos, podendo contribuir para o 

empoderamento familiar. Para isso, é preciso que os profissionais se apropriem do uso das 

tecnologias como ferramenta de enfretamento na melhoria da assistência em saúde.  

Descritores:  Estimulação precoce, microcefalia tecnologias de informação 

 

INTRODUÇÃO 

O Zika vírus (ZIKV) pertence à família Flaviviridae e ao gênero Flavivirus, e foi 

isolado em 1947 em Uganda, na África, a partir do sangue de um macaco rhesus nativo da 

Floresta Zika (DICK, 1952; LANCIOTTI, 2008). 

Os primeiros casos notificados de infecção pelo ZIKV no Brasil ocorreram em abril de 

2015, inicialmente nos estados do Nordeste com rápida dispersão para outras regiões do país. 

(BRASIL, 2016a). Em outubro do mesmo ano, o Ministério da Saúde registrou um aumento 

substancial de nascidos vivos com microcefalia. A investigação diagnóstica associou os casos 

de microcefalia à ocorrência de doença exantemática na gestação, identificando assim, uma 
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possível relação entre a infecção pelo ZIKV na gestação e a ocorrência de microcefalia em 

recém-nascidos (RN) (MARTELLI et al., 2016).  

No período de novembro de 2015 a dezembro de 2019, foram notificados 

aproximadamente 18.578 casos de microcefalia associados ao ZIKV, sendo que 2.665 ainda 

estão em investigação, e 3.496 foram confirmados (BRASIL, 2020). No Rio Grande do Norte, 

foram notificados cerca de 655 casos com 164 confirmações (BRASIL, 2020).  

Nesse novo contexto, o Ministério da Saúde (2016d) reforçou a importância da 

estratégia do acompanhamento terapêutico multidisciplinar, enfatizando, entre outras ações, a 

estimulação precoce (EP) como uma prática para potencializar o desenvolvimento infantil ou 

minimizar os atrasos decorrentes de condições clínicas (BRASIL, 2016c).  

Para que os benefícios da EP sejam alcançados é necessário realizar as atividades de 

forma contínua. Para tanto, estreitar relações entre profissionais da saúde e família é 

imprescindível. Todavia, para isso, os familiares devem se apropriar dos conceitos e práticas 

para a ação no lar (OLIVEIRA et al, 2019). 

Uma forma de apropriação desses conhecimentos, e, consequentemente, das práticas de 

EP, pelos familiares é através das tecnologias (NOBRE; SOUSA; NOBRE, 2015). As 

tecnologias em saúde, segundo Merhy, podem ser divididas em três tipos: leves, leve-duras e 

duras. As tecnologias leves são as relações usuário-trabalhador e a construção de vínculos de 

confiança. Leve-duras são os saberes estruturados, como a epidemiologia e a interação com o 

usuário. As tecnologias duras estão vinculados aos recursos materiais e aos procedimentos 

(VARGAS E CAMPOS, 2017). 

Dentro das tecnologias duras destaca-se a chamada “saúde móvel” ou mobile health 

(mHealth), definida como a prática médica (prevenção e promoção da saúde) através de 

dispositivos móveis (CAVALARI et al, 2012). 

 Os benefícios dos dispositivos móveis para a saúde se devem ao fato de que esses 

recursos são inteligentes, portáteis, pessoais e conectados de modo a atender aos usuários e 

profissionais nas tarefas pessoais do dia a dia, bem como são úteis na prestação dos serviços de 

saúde, na pesquisa e no gerenciamento do cuidado (ESTANISLAU, 2019). 

 Nesse sentido, entendendo que o contexto da EP em crianças diagnosticadas com SCZ 

se faz fundamental para minimizar danos no que diz respeito ao desenvolvimento infantil e, 

ainda, entendendo a carência de informações e apropriação de conceitos por parte das famílias 

é que se resolveu desenvolver essa investigação. Assim, questiona-se se o uso das tecnologias 

no contexto do lar são capazes de contribuir para a estimulação precoce de crianças com 

síndrome congênita do Zika vírus. 
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Nesse sentido, esse estudo pretendeu apreender a contribuição do uso das tecnologias 

nas práticas de estimulação precoce no lar de crianças com síndrome congênita associada ao 

Zika vírus. 

  

MÉTODO  

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem qualitativa, desenvolvido 

no município de Mossoró-RN junto as mães de crianças com microcefalia decorrente do ZIKV, 

atendidas no Núcleo de Atenção Materno Infantil (NAMI), situado nas dependências da 

Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN).  

O NAMI foi um serviço implantado após a epidemia da microcefalia, cujo objetivo foi 

prover o seguimento, por equipe multiprofissional, das crianças diagnosticadas com SCZ. Uma 

das vertentes de atuação do núcleo diz respeito as atividades de estimulação precoce e a 

reabilitação para essas crianças. Hoje conta com a parceria da Residência Multiprofissional em 

Atenção Básica, Saúde da Família e Comunidade, atuação de docentes, técnicos, discentes e 

profissionais voluntários.  

A amostra foi não probabilista por conveniência, com os seguintes critérios de 

inclusão: mães de crianças com microcefalia com até três anos de vida, que apresentaram 

doenças exantemáticas ou tiveram diagnóstico da infecção pelo Zika vírus na gestação; com 

smartphone com capacidade para reprodução de vídeos e residentes no município de Mossoró. 

Os critérios de exclusão foram: genitoras com transtornos mentais ou em uso de drogas 

alucinógenas e ausência da criança em quatro intervenções/encontros sequenciais de 

estimulação no NAMI, em razão das possíveis divergências com as demais crianças 

participantes das ações. Após aplicação desses critérios a amostra dessa investigação ficou 

definida em 11 mães de crianças com SCZ.  

Como a proposta dessa investigação buscava associar as práticas da EP no lar com o 

auxílio das TICs, um primeiro passo foi a construção de vídeos que dessem suporte técnico para 

que as mães visualizassem as práticas de estimulação e as reproduzissem no espaço do lar. 

Assim, em março de 2019, em parceria com a UERN TV2, foi iniciada a confecção dos vídeos. 

Foram um total de três vídeos, um por mês durante os três meses do estudo, cada um com, em 

média, cinco minutos de duração.  

 
2 A UERNTV foi inicialmente um projeto do curso de jornalismo, e hoje é a TV Universitária da UERN, que se 

caracteriza pelo respeito ao público e a pluralidade de seu conteúdo. 
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O conteúdo dos vídeos foi ancorado no Manual de Diretrizes de Estimulação Precoce 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 2016c). Esses vídeos abordaram os principais eixos de 

desenvolvimento (cognitivo, linguagem e motor) da criança a partir de atividades de 

estimulação simples, como praticar o sentar da criança, percepções sensoriais (utilizando gelo) 

e linguagem, de forma contínua e que pudessem ser reproduzidas o máximo possível no 

ambiente domiciliar.  

Após esse momento foi realizado o primeiro contato para explanação acerca das etapas 

e objetivos do estudo e, em seguida, aplicado o instrumento I, constituído por um questionário 

estruturado com questões objetivas relacionadas aos dados sociodemográficos e com questões 

subjetivas acerca de conhecimentos e práticas relatadas pelas mães a respeito da estimulação 

precoce no lar.  

O instrumento foi reaplicado ao final da intervenção, buscando apresentar a experiência 

das mães em utilizar a tecnologia na estimulação do filho em casa.  

Em abril de 2019, foi criado, pela pesquisadora, o grupo no WhatsApp com todas as 

mães participantes da pesquisa. Nesse grupo foram postados os vídeos com as atividades a 

serem reproduzidos por estas no ambiente domiciliar. Foi orientado a necessidade de 

reprodução das atividades propostas nos vídeos, no mínimo, três vezes na semana durante, pelo 

menos, 15 minutos. O grupo, também, foi utilizado como canal direto para orientações, 

esclarecimentos e retiradas de dúvidas das participantes, além de servir como estímulo para a 

realização das ações propostas. Esse contato foi realizado pela pesquisadora e por colaboradores 

(bolsistas de iniciação científica). 

Destaca-se ainda o fato de que todas as participantes já eram familiarizadas com o uso 

do WhatsApp, reforçando o exposto no parágrafo anterior, o que facilitou a aplicação da 

intervenção. A familiaridade com o instrumento utilizado para a estimular o aprendizado, e 

gerar, no caso, práticas saudáveis em saúde, é condição que contribui para o empoderamento 

da população, tornando-a corresponsável no tratamento do filho (NUNES E CHAHINI, 2017).  

O estudo teve duração de três meses, de abril a julho de 2019, e, no seu intercurso, foram 

construídos quatro diários de campo (DC). Dois destes foram produzidos no primeiro mês da 

intervenção, um ao final da primeira semana o outro após 30 dias da postagem do primeiro 

vídeo. Os outros dois DC foram confeccionados nos meses restantes, um em cada mês. A partir 

de um roteiro prévio, as genitoras descreviam suas impressões quanto a prática, apontando 

facilidades, limitações no que diz respeito ao uso das tecnologias e, ainda, aspectos que atuaram 

na dinâmica da EP no lar. O DC continha ainda, o número de vezes da realização da atividade 
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e a duração das ações. Essa organização facilitou a leitura e análise desse instrumento, pois 

possibilitou entender a dinâmica dessas práticas no lar. 

Buscando facilitar a expressão das participantes, o DC foi construído através do 

WhatsApp, em conversas individuais. As questões eram enviadas no formato de áudio e as 

participantes respondiam do mesmo modo.  

Após a finalização da investigação, iniciou-se o processamento dos dados. Foi realizada 

a transcrição do instrumento I, e na sequência, submetidas a exaustivas leituras com a finalidade 

de categorizar os núcleos de sentido (palavras ou expressões que respondiam aos objetivos do 

estudo). Com os núcleos de sentido destacados nas falas, essas foram recortadas, sem perder o 

contexto, obtendo-se os trechos das entrevistas que respondiam ao objetivo, utilizando a análise 

de conteúdo de Bardin. 

A pesquisa respeitou todos os aspectos éticos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte através do parecer nº 3.181.264. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As participantes do estudo foram onze mães de crianças com SCZ, com idade entre 25 

e 35 anos, sete delas casadas ou vivendo em união estável e com ensino fundamental completo; 

nove residiam em áreas periféricas. No quesito profissão/ocupação, oito desenvolviam apenas 

atividades no lar, sem participação no mercado de trabalho, seis possuíam rendas oscilantes 

entre um a três salários mínimos. Para dez mães nesse rendimento estão inclusos os benefícios 

oriundos de programas governamentais.  

Tais dados são compatíveis com os estudos de Sousa (et al, 2018) e Terzian (2018) que 

evidenciaram a ocorrência da infecção pelo ZIKV em jovens mulheres no auge da vida 

produtiva e reprodutiva. Apontaram, também, a predominância do casamento e das relações 

estáveis nessas famílias. Já Ribeiro (2018), destacou a baixa escolaridade como predominante 

em seu estudo, bem como, a residência nas periferias das cidades. 

 Diniz (2016), associou as condições ambientais e financeiras, vivenciadas, sobretudo, 

nas regiões periféricas das cidades, com a epidemia da microcefalia decorrente do ZIKV e 

concluiu, que as crianças com microcefalia estão inseridas em uma realidade socioeconômica 

desfavorável, estando sujeitas a outras enfermidades.  

 Após a apresentação das participantes e mediante as leituras do material empírico, foram 

definidas três categorias que conseguiam responder ao objetivo dessa etapa da investigação, a 

saber: tecnologia na vida cotidiana, uso das tecnologias e as práticas de EP no lar: perspectivas 

maternas e limitações no uso da tecnologia. 
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Tecnologia na vida cotidiana  

Quando indagadas acerca do uso da tecnologia no cotidiano, as participantes 

apresentaram os seguintes discursos: 

[...] eu uso para pesquisar algumas coisas que tenho dúvida e para ver o 

Facebook e o WhatsApp [...] (MÃE 5) 

Eu uso redes sociais o dia todo, tanto para resolver as coisas relacionadas a 

minha filha, quanto para o trabalho [...] (MÃE 3) 

A tecnologia vem modificando a sociedade de forma significativa, tornando-se 

indispensável, dentre outras razões, pela rápida interação que proporciona. O acesso à internet 

está cada vez mais efetivo, através de celulares, tablets, computadores e relógios. As 

informações nunca estiveram tão acessíveis e instantâneas como agora (RUCO et al., 2019). 

Os discursos das participantes retratam o uso de diversos recursos tecnológicos. 

Algumas relatam a utilização da internet para trabalho, mas, em particular, as redes sociais são 

os instrumentos mais utilizados para o entretenimento. Foram observados, também, discursos 

que apontam o uso da tecnologia como forma de acesso as informações acerca do tratamento 

do(a) filho(a). Embora, esses sejam a minoria sugerindo a pouca utilização da tecnologia como 

ferramenta no cuidado para com a criança.  

Sendo assim, cabe aos profissionais iniciativa para utilização desses recursos 

tecnológicos, para além dos interesses pessoais, promovendo independência as famílias, visto 

que o avanço do uso das tecnologias, particularmente na área da saúde, deve ser condição que 

venha a complementar o trabalho cotidiano realizados nos serviços pelos profissionais de saúde 

(OLIVEIRA et al, 2019). 

É preciso refletir que o incremento das ferramentas tecnológicas em todas as esferas da 

vida pode ser aproveitada para gerar melhores ações e melhor desenvolvimento dos usuários 

(GONÇALVES; MATTOS; CHANG JUNIOR, 2019). Moorhead (et al, 2018), acredita que 

essa dimensão final favorece a percepção de que o uso de tecnologias como ferramenta para 

potencializar o trabalho em saúde é um aspecto em franca expansão e que precisa ser melhor 

apropriado pelos serviços / profissionais de saúde. 

 

Uso das tecnologias e as práticas de EP no lar 

No que diz respeito a intervenção propriamente dita, quando interrogadas sobre o uso 

das tecnologias para as ações de EP no lar, os relatos maternos apontaram que: 

Eu achei ótimo. Bem prático e fácil de fazer [...] eu sempre gosto bastante de 

todas as atividades apresentadas até hoje. Muito bem planejado. Ajuda muito 
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as atividades orais na mastigação dele que tem dificuldade de deglutição. 

(MÃE 10) 

Eu achei muito interessante e importante, porque são atividades simples que 

qualquer membro da família pode fazer e não são demorados, não estressam 

a criança [...] além de trazerem benefícios [...] (MÃE 9) 

O uso das tecnologias na área da saúde, acaba atuando como instrumento que contribui 

para a formação do conhecimento, e das práticas, de pessoas com necessidades específicas 

(NOBRE; SOUSA; NOBRE, 2015). Em particular, o uso de tecnologias para as práticas de EP 

no lar, foi bem percebido pelas mães:  

Com as tecnologias cada vez mais presentes na vida das pessoas, os profissionais da 

saúde precisam entendê-las e usá-las como instrumentos do trabalho cotidiano. Isso porque, 

com a difusão e aceitabilidade desses recursos, essas ferramentas, são capazes de contribuir 

para intervenções de mobilização social, configurando-se como estratégias na promoção, 

prevenção e tratamento de doenças (CARLOS et al, 2016). 

Outro recurso relacionado a tecnologia foi o grupo do WhatsApp que desempenhou 

papel importante na pesquisa. Além de sua utilização para a postagem dos vídeos, orientações, 

avisos e lembretes, ele permitiu uma maior aproximação entre as mães e entre a pesquisadora 

e as mães. Algumas participantes que, no início da pesquisa, não entendiam como o grupo iria 

ajudá-las, ao final estavam motivando outras mães fora do grupo. 

É uma oportunidade para que a gente no futuro possa participar de outros 

grupos e ensinar outras mães que, ainda não sabem lidar com essa condição 

da criança [...] (MÃE 6) 

Tal discurso reforça a ideia de que as orientações e os vídeos com as atividades de 

estimulação favoreceram a apropriação de conhecimento, já que era possível visualizar as 

atividades a serem reproduzidas com as orientações necessárias. 

O mais importante para mim foi o vídeo, porque com ele eu não faço mais “na 

doida”, pois eu tenho o vídeo para me orientar. Então eu acho muito 

importante [...] (MÃE 1) 

Eu assisti todos os vídeos, e eu senti que eles ajudaram muito ela. Todos os 

vídeos foram muito importantes, e eu continuo fazendo as atividades até hoje 

[...] (MÃE 3) 

O uso da tecnologia na assistência à saúde no Brasil ainda é limitado. Os avanços 

existentes hoje são resultados de esforços na área da pesquisa. Entretanto, é necessário o 

aprofundamento dos conhecimentos em saúde, assim como a utilização de modelos de 

desenvolvimentos socialmente inclusivos e economicamente competitivos (CARLOS et al, 

2016). 
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Dessa forma, é imprescindível que o profissional busque se capacitar e incorporar as 

tecnologias em suas estratégias para o trabalho em saúde, quer seja clínico ou nas práticas 

educativas, visto a necessidade de desenvolver ações mais efetivas e eficazes para a melhoria 

da qualidade da assistência. Além disso, as tecnologias podem ser utilizadas pelos profissionais 

como ferramenta para o empoderamento da família, tornando-as, assim, parte integrante do 

processo terapêutico da criança (MOTA et al, 2018). Tanto é que, nesse estudo, foi observado 

que o uso de recursos tecnológicos contribuiu para o empoderamento das mães no que diz 

respeito as práticas no lar: 

Quando eu comecei a ver os vídeos e a fazer com ele, eu senti que eu poderia 

fazer isso, e me senti muito confiante [...]. (MÃE 6) 

[...] ajudou muito, porque antes eu tinha as instruções, mas com o vídeo ficou 

muito melhor, pois eu vejo exatamente como fazer e não tenho medo de estar 

fazendo errado, e qualquer dúvida eu assisto de novo. (MÃE 9) 

Foi possível perceber uma maior segurança na realização das atividades a partir da 

existência de vídeos explicativos. Assim, observa-se que, a existência e a utilização das 

tecnologias pode se caracterizar como condição que gera envolvimento do fazer no lar, mas 

ainda contribui para a maior segurança e empoderamento por parte do cuidador. Para muitas 

mães a realização da estimulação precoce no lar pode se caracterizar como algo assustador, 

tendo em vista a ausência de um profissional para a realização da ação.  

Nesses e em diversos casos, as tecnologias têm sido utilizadas como ferramentas 

facilitadoras do diálogo, do fortalecimento da relação cliente-profissional, bem como da criação 

de uma consciência para práticas de promoção da saúde (ALBUQUERQUE, PINHEIROS, 

LINHARES E GUEDES, 2016). 

Os recursos tecnológicos quando utilizados de forma conjunta com as orientações, são 

capazes de proporcionar independência e confiança as mães. Algumas mães apontaram o grupo 

do WhatsApp como principal responsável em estimulá-las a realizar as atividades:  

[...] é tanta coisa pra fazer que as vezes eu esquecia, mas aí vocês mandavam 

as coisas no grupo e eu lembrava da estimulação. Aí fazia antes dele dormir. 

(MÃE 6) 

Eu tenho o costume de olhar o WhatsApp depois do almoço, quando via o 

grupo eu lembrava e ia fazer a estimulação [...] (MÃE 7) 

Para Gondim, Pinheiro e Carvalho (2009), a participação da mãe no tratamento do filho 

contribui de forma significativa para a manutenção e continuidade no domicílio dos resultados 

desejados no tratamento, além da influência positiva na interação mãe-filho. 
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Estudos revelam que a utilização da tecnologia nas atividades de estimulação, 

proporcionam maior proximidade, uma vez que são realizadas dentro da rotina da criança, em 

um ambiente que lhe é familiar (LINO et al, 2020). 

 

Limitações no uso da tecnologia  

Alguns discursos mostraram que parte das mães mesmo assistindo os vídeos com as 

atividades não conseguiram reproduzi-las, parcial ou integralmente, carecendo de mais 

orientações, ou talvez, mais visualização das ações, como forma de potencializar o aprendizado 

e, consequentemente, a ação no lar, conforme apresentados no relatos seguintes: 

Eu vi os vídeos, mas não sei se consegui fazer direito. (MÃE 2) 

[...] assim, eu não entendi direito todos os vídeos. Aí teve uns exercícios que 

eu não fiz. (MÃE 8) 

Vive-se uma era de valorização tecnológica. Há cada vez mais produtos tecnológicos 

sofisticados e eficazes, que facilitam a vida moderna. Entretanto, e em particular na área da 

saúde, a tecnologia pode não contemplar a totalidade das necessidades das pessoas e os recursos 

técnicos podem se caracterizar como um desafio ou, até mesmo, um obstáculo para alguns 

(MOTA et al, 2018), conforme observado nos relatos anteriores. 

Deve-se considerar que a disseminação do uso da tecnologia, tanto pela maior 

acessibilidade econômica, quanto pela didática, proporcionou certa independência na 

população, porém é necessário salientar que, a utilização desse recurso na área da saúde, deve 

ser realizada sob a supervisão de um profissional qualificado. De modo que, as tecnologias 

sejam utilizadas como ferramentas que contribuam para que as atividades necessárias sejam 

apreendidas e replicadas no ambiente domiciliar (BARRA E SASSO, 2017). 

Embora sejam evidenciadas algumas limitações, no geral, o uso da tecnologia é 

instrumento facilitador e ainda capaz de tornar a cuidadora mais adepta das atividades de EP 

no lar. Observa-se que a visualização das ações contribuem para a sua realização de forma mais 

efetiva e a insegurança acaba por se tornar menor no momento de realizar as atividades com a 

criança com SCZV.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do momento atual de grande demanda por informação e conhecimento, as 

tecnologias surgem como aliadas para a sociedade em tempo oportuno e real. 
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A utilização da tecnologia na realização das atividades de EP no lar, desde que 

orientadas e acompanhadas adequadamente pelos serviços / profissionais de saúde, pode ser 

caracterizar como estratégia positiva.  

Para as mães dessa pesquisa, a tecnologia, através dos vídeos, foi uma ferramenta na 

apropriação de saberes, facilitando a comunicação entre mães e os profissionais de saúde, 

fazendo com que elasse sentissem acolhidas, empoderadas, partes de um processo e 

corresponsáveis pela estimulação do desenvolvimento dos seus filhos. Dentre as limitações do 

estudo estão: a dificuldade que algumas mães apresentaram na reprodução das atividades, o 

pouco tempo disponibilizado por elas para realização das ações propostas, bem como a 

insegurança pela ausência de um profissional no mento de realizar a estimulação em casa.  

As tecnologias disponíveis hoje são fonte inesgotável de informações ao alcance de 

todos. Os profissionais podem e devem se apropriar do uso dessas tecnologias como ferramenta 

de enfretamento na melhoria da assistência em saúde, ampliando o olhar da família e a relação 

com os serviços. A união de pais, profissionais e tecnologias pode significar melhoras 

satisfatórias no desenvolvimento da criança, desde que haja compromisso por parte dos 

profissionais e disposição, por parte dos familiares, para construir e desenvolver um 

acompanhamento virtual de qualidade.  

Espera-se, que essa pesquisa sirva de subsídio para ações futuras relacionadas a 

utilização de tecnologias pelos profissionais de saúde em suas estratégias de melhoria da 

qualidade da assistência.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A microcefalia decorrente do ZIKV torna a criança dependente, em geral integralmente, 

de outra pessoa para realizar suas atividades diárias, necessitando de suporte terapêutico de 

reabilitação contínuo. Dessa forma, a presença de um cuidador conhecedor das necessidades, 

limites e possibilidades para manutenção do bem-estar dessa criança é indispensável.  

No presente estudo, observou-se interesse das genitoras em se apropriar de práticas de 

estimulação precoce que contribuíssem para o desenvolvimento dos seus filhos. Todavia, 

embora houvesse o interesse relatado, os conhecimentos e as práticas de EP no lar eram, em 

sua maioria, superficiais baseados apenas na observação dos profissionais durante o 

atendimento às crianças. 

Para que os cuidadores exerçam essa função de modo satisfatório, é necessária uma 

articulação com a equipe multidisciplinar, de modo a incluir a família no processo terapêutico 

valorizando sua autonomia, seus sentimentos e suas necessidades. 

Para essa inclusão, a utilização da tecnologia na realização das atividades de EP no lar, 

desde que orientadas e acompanhadas adequadamente pelos serviços / profissionais de saúde, 

pode se caracterizar como estratégia positiva. Para as mães dessa pesquisa, a utilização dos 

vídeos foi um momento de apropriação, no qual sentiram-se acolhidas, empoderadas, partes de 

um processo e corresponsáveis pelo desenvolvimento dos seus filhos. 

As tecnologias disponíveis hoje são fonte inesgotável de informações ao alcance de 

todos. Os profissionais podem e devem se apropriar do uso dessas tecnologias como ferramenta 

de enfretamento na melhoria da assistência em saúde, ampliando o olhar da família e a relação 

com os serviços. A união de pais, profissionais e tecnologias pode significar melhoras 

satisfatórias no desenvolvimento da criança, desde que haja compromisso por parte dos 

profissionais e disposição, por parte dos familiares para construir e desenvolver um 

acompanhamento virtual de qualidade.  

Entretanto, para que os benefícios das TICs sejam alcançados, os profissionais 

precisarão estar atentos quanto à aspectos relacionados à ética, segurança e confidencialidade, 

responsabilidade profissional, padrões técnicos no registro, armazenamento e transmissão de 

dados clínicos em formato digital, direitos autorais, autorização dos órgãos fiscalizadores do 

exercício profissional e licença para atuação profissional remota. Esses e outros critérios 

precisarão ser estabelecidos para a segurança de pacientes e profissionais de saúde. 

Além dos critérios de segurança, com o uso das tecnologias na saúde, também, se faz 

necessário estabelecer limites, visto que, o profissional não poderá estar disponível 24 horas 
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por dia, sete dias por semana. No caso, a tecnologia deve ser usada como meio para assegurar 

a qualidade da assistência e não como a assistência. 

Diante dessa pesquisa, fica clara a necessidade de abertura para novos estudos 

direcionados à assistência de crianças com microcefalia e suas famílias, com enfoque, na 

estimulação precoce e acompanhamento da equipe multiprofissional e na utilização de 

tecnologias pelos profissionais de saúde em suas estratégias de melhoria da qualidade da 

assistência. Nesse sentido, essa pesquisa poderá servir de subsídio para ações futuras 

relacionadas a melhoria da relação profissional/família/criança. 
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   APÊNDICE A 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE – MSS 

INSTRUMENTO I 

 

Nº do Questionário: ______  

Data da Entrevista: ___/___/______ Hora Início: ___:____ Hora Final: ___:____ 

 

1) Identificação 

I. Dados sócio demográficos 

Idade: 

Estado civil: (   )Solteira (   )Casada (   )Viúva (   )Separada/Divorciada (   )União estável 

Raça/ cor: (   )Branca (   )Preta (   )Amarela (   )Parda (   )Indígena  (   )Ignorado 

Profissão/ Ocupação: 

Renda mensal: 

Escolaridade:  

(   ) Não alfabetizado   

(   ) Ensino Fundamental I Incompleto........  (   ) Ensino Fundamental I Completo 

(   ) Ensino Fundamental II Incompleto.......  (   ) Ensino Fundamental II Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto...................... (   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Graduação............................................. (   ) Pós-Graduação:___________________ 

Situação de moradia: 

(   ) Próprio................................................ (   ) Arrendado 

(   ) Financiado.......................................... (   ) Ocupação 

(   ) Alugado.............................................. (   ) Outra _____________________________ 

(   ) Cedido 

 

Localização: 

(   ) Urbana............................................... (   ) Rural 

Com quem mora: 

(   ) Cônjuge/ Companheiro(a).................. (   ) Outros filhos(as) 

(   ) Mãe/pai............................................... (   ) Sogro(a) 

(   ) Irmã/ irmão.......................................... (   ) Outro(s)_________________________ 

SITUAÇÃO OBSTÉTRICA: G ____ P ____ A ____. 

Se possuir outro(s) filho(s), qual a idade: _________________________________________ 
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2) Conhecimentos a respeito da estimulação precoce 

a) O que entende sobre estimulação precoce?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Como adquiriu esse conhecimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

c) O que acha da estimulação precoce? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Realiza a estimulação precoce em casa? Se sim, com qual frequência? Quais são as ações que você 

faz e que entende como estimulação precoce no lar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

e) Se não, por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

f) Foi orientada por alguém? Se sim, quem? O que essa pessoa te orientou?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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   APÊNDICE B 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE – MSS 

ROTEIRO DOS VÍDEOS  

 

 

VÍDEOS DESCRIÇÃO 

1 Apresentação do projeto e de cada objeto que compõe o kit multissensorial 

+ Atividades que trabalharão o controle cervical, massagem relaxante e 

linguagem através de músicas e brincadeiras. 

2 Produzir práticas que abordem o rolar e o sentar da criança, percepções 

sensoriais (utilizando gelo) e linguagem. 

3 Produzir práticas que abordem a estimulação motora através da 

movimentação de braços e pernas e atividades de estimulação orofacial. 
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   APÊNDICE C 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE - MSS 

ROTEIRO DO DIÁRIO DE CAMPO  

 

 

AVALIAÇÃO VÍDEO # 

AVALIAÇÃO DIA ___/___/____ 

 

Nº do Questionário: ______  

 

Quantas vezes (dias) realizou a estimulação precoce durante a semana? 

Durante quanto tempo? 

Qual estímulo foi realizado no lar: 

Como foi avaliado: 

• Quais são suas impressões/ percepções? (Como fez a estimulação?) 

• Achou fácil? O que foi fácil? 

• Achou difícil? O que foi difícil? 

 

Como foi avaliado pela pesquisadora: 
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APÊNDICE D 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 APÊNDICE E 
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
MESTRADO SAÚDE E SOCIEDADE - MSS 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Estimulação precoce em crianças com 

microcefalia: uso de aplicativo móvel para potencializar o desenvolvimento neuropsicomotor” 

coordenada pelo (a) Prof. Drª Fátima Raquel Rosado Morais e que segue as recomendações das 

resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares. Sua participação é 

voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento 

sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Caso decida aceitar o convite, você será submetido ao seguinte procedimento: acompanhamento 

via aplicativo móvel com informações sobre estimulação precoce no ambiente domiciliar. cuja 

responsabilidade de aplicação é de Laryssa Lins de Araújo, Enfermeira, discente do mestrado em Saúde 

e Sociedade da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  

Essa pesquisa tem como objetivo geral: “Apreender o papel da estimulação precoce no lar 

como instrumento potencializador no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com 

microcefalia”. E como objetivos específicos: Identificar os conhecimentos e as práticas prévias dos 

familiares acerca da estimulação precoce; Observar a adesão dos familiares na prática da estimulação 

precoce no lar; Definir a estimulação precoce realizada pelos familiares antes e depois do estudo; 

Descrever na perspectiva dos familiares, a mudança no perfil neurocognitivo e motor da criança a partir 

da estimulação precoce no lar; Identificar os conhecimentos e as práticas apreendidas pelos familiares 

acerca da estimulação precoce no lar. 

O referido estudo será realizado seguindo as etapas a seguir: 

ETAPA 1: apresentação do projeto, explicação dos objetivos e das práticas de intervenção que 

serão realizadas no lar as mães das crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus. As que 

concordarem em participar da pesquisa, assinarão o TCLE e será aplicado o questionário inicial, que 

contém os dados sociodemográficos, os conhecimentos e as práticas da família a respeito da estimulação 

precoce no lar.  

ETAPA 2: após a etapa anterior terão início as ações de estimulação precoce em casa. A 

intervenção se dará através do aplicativo móvel, onde serão colocados os vídeos com as atividades de 

estimulação precoce a serem reproduzidas pelas mães. Serão um total de três vídeos, um por mês durante 

os três meses do estudo, cada um com, em média, 6 minutos de duração. Para facilitar a comunicação 

com as mães será criado um grupo no WhatsApp, onde as mesmas receberão as orientações após a 

postagem de cada vídeo. 

O conteúdo dos vídeos abordará atividades que envolvam os eixos cognitivo, linguagem e motor 

da criança a partir de exercícios simples desenvolvidos pelas mães no lar. 

ETAPA 3: a intervenção terá início a partir do envio do primeiro vídeo para o aplicativo móvel. 

Ao fim da primeira semana de atividades de estimulação precoce no lar pelas mães terá início a 

construção do diário de campo, onde serão realizadas perguntas sobre o vídeo e os exercícios realizados 

no lar com o intuito de expor as facilidades, dificuldades, limitações e o que interferiu nas práticas 

durante a primeira semana. Em caso de dificuldades na reprodução dos exercícios propostos ou no 

manejo com o aplicativo móvel, poderá ser realizada um encontro presencial entre mães e pesquisadora 

nos mesmos dias que as mesmas levam seus filhos para o atendimento no NAMI, evitando assim gastos 

com deslocação. 

Ao fim do primeiro mês de atividades no lar será realizada uma nova interação com as 

participantes via WhatsApp. Serão feitas as mesmas perguntas só que para o período de 30 dias. Após a 
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construção do segundo diário de campo será informado as participantes à postagem de um novo vídeo 

e que no período de um mês será realizada uma nova interação. Isso se dará até o fim dos três meses de 

pesquisa. Será informado, também, que a estimulação deverá ser realizada pelo menos três vezes por 

semana e com, no mínimo, 15 minutos de duração. 

ETAPA 4: Terminada a etapa da intervenção será realizada uma nova entrevista com as mães, 

utilizando o instrumento de coleta II, para que estas possam apresentar seus relatos a respeito das suas 

experiências com a estimulação no lar durante os três meses de utilização do aplicativo. 

Os riscos mínimos que a participante da pesquisa estará exposta são de desconforto ou timidez 

em responder algum dos questionamentos, bem como, medo ou receio em reproduzir as atividades 

apresentadas nos vídeos. Esses riscos serão minimizados mediante: Garantia do anonimato/privacidade 

da participante na pesquisa, onde não será preciso colocar o nome do mesmo; Para manter o sigilo e o 

respeito a participante da pesquisa, apenas a discente Laryssa Lins de Araújo aplicará o questionário e 

somente a pesquisadora Laryssa Lins de Araújo e o orientador poderão manusear e guardar os 

questionários; Sigilo das informações por ocasião da publicação dos resultados, visto que não será 

divulgado dado que identifique a participante; Garantia que a participante se sinta à vontade para 

responder aos questionários; Garantia que as atividades propostas em vídeo não oferecem riscos a 

criança, visto que foram todas desenvolvidas de maneira simples e dentro da rotina da criança e de seus 

familiares, em parceria com os profissionais do NAMI  e Anuência das Instituições para a realização da 

pesquisa.  

Como benefícios o estudo possibilitará novos conhecimentos para os pesquisadores, 

entrevistados e a comunidade como um todo, pois os resultados obtidos servirão para futuras 

investigações acerca da estimulação precoce no ambiente domiciliar, que ainda se encontra tão restrita.  

Os dados coletados serão, ao final da pesquisa, armazenados em CD-ROM e caixa arquivo, 

guardada por no mínimo cinco anos sob a responsabilidade do pesquisador responsável na sala do NAMI 

na Faculdade de Enfermagem (FAEN), a fim de garantir a confidencialidade, a privacidade e a segurança 

das informações coletadas, e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

participantes e o responsável.Você ficará com uma via original deste TCLE e toda a dúvida que você 

tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para a pesquisadora Laryssa Lins de Araújo 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/RN, Faculdade de Enfermagem, Rua Dionísio 

Filgueira, 383, Centro, CEP: 59610-090. Tel: (84) 3315-2151. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa 

poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central 

- Centro de Convivência. BR 110, KM 48 Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva. Tel: (84) 

3312-7032. e-mail: cep@uern.br  / CEP 59.610-090. 

Se para o participante houver gasto de qualquer natureza, em virtude da sua participação nesse 

estudo, é garantido o direito a indenização (Res. 466/12 II.7) – cobertura material para reparar dano – 

e/ou ressarcimento (Res. 466/12 II.21) – compensação material, exclusivamente de despesas do 

participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e alimentação – sob a 

responsabilidade da pesquisadora Laryssa Lins de Araújo. 

Não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua participação. Os dados coletados farão 

parte do nosso trabalho, podendo ser divulgados em eventos científicos e publicados em revistas 

nacionais ou internacionais. O pesquisador estará à disposição para qualquer esclarecimento durante 

todo o processo de desenvolvimento deste estudo. Após todas essas informações, agradeço 

antecipadamente sua atenção e colaboração.  

Consentimento Livre 

Concordo em participar desta pesquisa “Estimulação precoce em crianças com microcefalia: 

uso de aplicativo móvel para potencializar o desenvolvimento neuropsicomotor”. Declarando, para 

os devidos fins, que fui devidamente esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos 

aos quais serei submetido (a) e dos possíveis riscos que possam advir de tal participação. Foram 

garantidos a mim esclarecimentos que venham a solicitar durante a pesquisa e o direito de desistir da 

participação em qualquer momento, sem que minha desistência implique em qualquer prejuízo a minha 

pessoa ou a minha família. Autorizo assim, a publicação dos dados da pesquisa, a qual me garante o 

anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. 
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Mossoró, ______/_______/_______.  

 

__________________________________________ 

               Assinatura do Pesquisador  

 

___________________________________________ 

                Assinatura do Participante 

 

 

Laryssa Lins de Araújo- Aluna do Curso de Mestrado Saúde e Sociedade, da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, Faculdade de Enfermagem, Rua Dionísio Filgueira, 383, Centro, CEP: 

59610-090. Tel: (84) 3315-2151. 

Profª Drª Fátima Raquel Rosado Morais – Orientadora do Curso de Pós-graduação, da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Faculdade de Enfermagem, Rua Dionísio Filgueira, 383, 

Centro, CEP: 59610-090. Tel: (84) 3315-2151. 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UERN) -Campus Universitário Central - Centro de Convivência. 

BR 110, KM 48, Rua: Prof. Antônio Campos, S/N, Costa e Silva.Tel: (84) 3312-7032.  

e-mail: cep@uern.br / CEP 59.610-090. 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO  
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