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A sensibilidade em se colocar no lugar do outro
Projeto da Faculdade de Enfermagem da UERN destina-se a realizar 

ações de estimulação precoce em crianças com microcefalia

Comemoração do dia das crianças do Nami

Dados coletados, em 2010, pelos 
pesquisadores da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto-FMRP, da 
Universidade de São Paulo-USP e da 
Universidade Federal do Maranhão-U-
FMA revelam que, no Brasil, a predo-
minância da microcefalia - que trata-se 
de uma condição neurológica em que a 
cabeça e o cérebro da criança são me-
nores do que os de outras crianças da 
mesma idade e sexo - já ocorria antes 
do surto do Zika Vírus, que eclodiu 
em 2015 e colocou o assunto em foco.
    A pesquisa analisou 6.174 crian-
ças nascidas em Ribeirão Preto (SP), 
e 4.220 em São Luís (MA), de janeiro 
a dezembro de 2010. Os recém-nasci-
dos de São Luís apresentavam taxa de 
3,5% de microcefalia e os de Ribeirão 

Preto, 2,5% – ambos acima do parâ-
metro internacional de 2,3%. Porém, 
a maioria desses casos tratava-se de 
microcefalias leves, que apresentam 
deficiências pouco significativas, di-
ferente da microcefalia decorrente do 
Zika que geralmente é grave, e resul-
ta na redução da cabeça em 30 a 40%. 
        A questão é que microcefalias le-
ves podem ter seus sintomas desperta-
dos ao longo da vida, e 90% dos casos 
de microcefalia no país não são notifi-
cados por não serem considerados gra-
ves. “Embora tenha sido uma grande 
tragédia, a seriedade da microcefalia 
causada pelo Zika Vírus mostrou a im-
portância de tratar sobre o assunto”, diz 
o professor Antônio Augusto Moura da 
Silva, coautor da pesquisa e professor 

de epidemiologia em saúde pública na 
UFMA, em entrevista à Revista Cres-
cer. 
        Em fevereiro de 2016, a Organi-
zação Mundial de Saúde-OMS decla-
rou a microcefalia relacionada ao Zika 
Vírus como uma emergência em saúde 
pública, e recomendou ações de in-
tervenção precoce, com programas de 
estimulação desenvolvidos por equipe 
multidisciplinar que podem ter im-
pacto positivo no desenvolvimento da 
criança acometida com esse problema 
de saúde. Tendo em vista essas reco-
mendações, a Faculdade de Enferma-
gem-FAEN da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte-UERN, com 
a coordenação da professora Cíntia 
Nogueira, vice-coordenação da pro-

fessora Fátima Raquel e Libne Nóbre-
ga como professora colaboradora, deu 
início ao “Projeto de Estimulação Pre-
coce como ferramenta no cuidado de 
crianças com microcefalia decorrente 
do Zika Vírus”, chamado por muitos 
de Nami, por ter como espaço sede 
e ser vinculado ao “Núcleo de Aten-
ção Materno Infantil”, localizado na 
FAEN. “O núcleo hoje tem apenas um 
único projeto de extensão vinculado 
a ele - que é o projeto de estimulação 
precoce - mas, em breve, será espaço 
de outros projetos direcionados tanto a 
essas crianças com microcefalia, como 
para outras crianças”, diz a coordena-
dora do Nami, Cíntia Nogueira.

O POR QUE DE NEM TODA 
GESTANTE COM ZICA VÍRUS TER 

FILHOS COM MICROCEFALIA

       A pesquisadora da Universidade de 
São Paulo-USP, Mayara Zatz, ao aten-
tar-se ao fato que só 6 a 12% dos bebês 
de mães que têm o zika vírus nascem 
com malformações, levantou a hipótese 
de que o zika sozinho não seria respon-
sável por tais resultados, e ela acertou! 
Há um grupo de 60 genes que podem vir 
a estar presente nas crianças, tornando-
-as mais ou menos predispostas a nascer 
com microcefalia.
       Porém, levando em conta que mães 
diferentes têm sistemas imunológicos 
diferentes, gestações diferentes e podem 
até ter sido infectadas por linhagens um 
pouquinho diferentes do zika, foi neces-
sário - para isolar a causa - comparar gê-
meos não-idênticos: não compartilham 
o mesmo DNA, mas compartilharam 
todo o resto. Assim, se um deles nasceu 
com microcefalia e o outro não, a úni-
ca explicação estaria nos genes. Foram 
analisados o material genético de oito 
pares de gêmeos, e assim foi identifica-
do dezenas de genes associados a uma 
maior resistência contra os estragos do 
Zika. 
 
Fonte: Revista Super
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    ESCALA DE BAYLEY III

 “A escala foi construída pela psicóloga americana Nancy Bayley, em 1969, e 
teve sua última versão revisada em 2006. É composta por três subescalas: cog-
nitiva, linguagem e motora e é adequada para a avaliação em crianças de 1 a 42 
meses de idade com ou sem deficiência. Na sua estrutura, a escala aborda cinco 
domínios do desenvolvimento: cognitivo, motor, linguístico, sócio emocional 
e comportamento adaptativo. A aplicação é realizada por meio de observação 
direta e interação com a criança de forma sistemática, realizada por profissionais 
da saúde com experiência em desenvolvimento infantil, seguindo o manual.” 

(Olga Rodrigues, doutora em Psicologia Experimental, pela USP)

         Iniciado no semestre letivo 2018.1, 
o Nami (como o projeto é conhecido) 
tem como foco realizar ações de esti-
mulação precoce com o acompanha-
mento multiprofissional, sendo forma-
do por docentes, técnicos e discentes da 
FAEN, residentes da Residência Multi-
profissional em Atenção Básica à Saú-
de da Família, profissionais voluntários 
e comunidade, que é composta por pais 
e cuidadores, e as crianças de até três 
anos de vida com microcefalia oriun-
da do Zika Vírus na cidade de Mos-
soró - critério de inclusão no projeto.
      Foi por meio do banco de dados 
da Secretaria Municipal de Saúde de 
Mossoró-RN que os elaboradores do 
Nami entraram em contato com os res-
ponsáveis das crianças. Após a adesão, 
às mesmas passaram por uma avalia-
ção prévia de seus aspectos neuropsi-
comotores para que fosse elaborado, 
pelos profissionais, um planejamen-
to de ações específicas às limitações 
de cada criança. O instrumento de 
avaliação do desenvolvimento psico-
motor dos participantes foi a Escala 
de Bayley III, utilizada no pré teste e 
pós teste das quatorze crianças aten-
didas e que têm seus resultados regis-
trados em um prontuário individual 
que serão utilizados para dimensionar 
a evolução proveniente das estimu-

lações. 
       As atividades de estímulos são 
realizadas das 7h às 11h e de 13h às 
17h nas terças e quartas-feiras, em uma 
sala ampla e iluminada, sendo sua su-
perfície protegida para evitar o impac-
to direto com o chão. Mesmo em virtu-
de de alguma má formação da criança, 
a estimulação precoce busca potencia-
lizar suas atividades funcionais - tais 
como andar ou falar - para que ela pos-
sa desenvolver-se no máximo de suas 
possibilidades. Em prol da estimulação 
dos aspectos cognitivos, motores, lin-
guísticos, sócio emocionais e de com-
portamentos adaptativos, são usados 
brinquedos com cores e sons, bolas, 
rolos de posicionamento, massageador 
de face, entre outros, além de terapias 
que são estabelecidas por profissionais 
especializados. O Nami conta com três 
fonoaudiólogos voluntários, um psicó-
logo para as crianças e outro para as 
mães, oito fisioterapeutas (sendo qua-
tro voluntários e quatro da residência) 
e quatro nutricionistas da residência. 
“Acho importante não vermos nossa 
profissão exclusivamente para ganhar 
dinheiro, porque são pessoas que pre-
cisam de tratamento e nós podemos 
oferecer o melhor a essas pessoas”, diz 
a fisioterapeuta Débora Mesquita, que 
é voluntária do projeto.

Fisioterapeuta voluntária do Nami, Débora Mesquita, realizando estimulação 
precoce em crianças beneficiadas pelo projeto
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       O projeto atrai o interesse de mui-
tos alunos e, por isso, sempre que abre 
uma vaga é necessário que haja sele-
ção. No momento, o mesmo conta com 
a participação de seis alunos voluntá-
rios da FAEN que se revezam em ho-
rários de disponibilidade. Os alunos 
articulam os horários de atendimen-
to, organizam os prontuários, cuidam 
das crianças nos momentos em que as 
mães estão em assistência psicológica, 
elaboram cartilhas de “dúvidas fre-
quentes” e ajudam no trâmite de aten-
dimento, direcionando as crianças e os 
pais às salas dos profissionais disponi-
bilizados. 
     Além disso, os alunos também são 
responsáveis por organizar oficinas 
quinzenais para as mães, determinan-
do, antecipadamente, todos os passos 
pertinentes para a execução dessa ati-
vidade, desde a escolha da temática até 
a reflexão da necessidade da presença 
de algum profissional especializado. 
As duas primeiras oficinas tiveram 
temáticas divergentes, sendo uma de 
automaquiagem e outro de shantala 

 (massagem milenar indiana). “Sempre 
é uma coisa bem diferente do contex-
to que elas estão, até com o intuito de 
abstração da rotina que elas vivenciam 
diariamente”, diz Natália Fernandes, 
técnica da FAEN. 
      O projeto, além de dar o apoio es-
trutural, também preocupa-se em criar 
um elo social com a comunidade. Na-
tália conta a importância da participa-
ção dos alunos nesse processo, sobre-
tudo dos mais novos: “temos no nosso 
projeto alunos que estão entrando e 
alunos que estão saindo. Porém, nós 
queremos sempre pegar alunos de pe-
ríodos mais recentes porque sabemos 
que eles poderão dar a continuidade 
no projeto até o final de sua formação, 
e precisamos de alunos que perma-
neçam para ter sempre a mesma cara 
cuidando das crianças e, desse modo, 
eles possam se familiarizar. Não só 
as crianças, como as mães também, é 
importante que elas se habituem com 
esses alunos para que venham a con-
siderar cada vez mais prazeroso estar 
aqui.”

Natália Fernandes, técnica da FAEN Oficina de shantala Oficina de automaquiagem

Lisandra Alves, aluna do 7º período de enfermagem e voluntária do projeto
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Lisandra Alves, Samillys Moreira e Suelen Tamiles, alunas do 7º perído de enfermagem, 
voluntárias do projeto e contribuintes para as informações contidas na reportagem
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       O projeto estabelece uma relação 
próxima entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão que ocorre com a interação 
entre as equipes, nos encontros e na 
realização das atividades lúdicas, in-
terativas e expositivas. Além disso, os 
testes realizados nas crianças através 
da Escala de Bayley III resultam em 
porcentagens significativas para a pro-
dução de diversas pesquisas na FAEN, 
entre elas estão dois projetos produzi-
dos por voluntárias do Nami, vincula-
das ao PIBIC (Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação Científica), que 
tratam sobre os aspectos linguísticos e 
motores dessas crianças. 
       Há também a pesquisa de mes-
trado de Saúde em Sociedade da alu-
na Laryssa Lins, que está promovendo 
a construção de um aplicativo com o 
intuito de orientar as mães na realiza-
ção das estimulações nas crianças em 
casa. “Embora tenhamos profissionais 
que realizem essas estimulações na es-
trutura do Nami, precisamos que esse 
processo tenha continuidade em casa, 
com o auxílio das mães”, relata a co-
ordenadora do projeto de estimulação. 
       A integração do projeto com o ensi-
no dado em sala de aula também é van-
tajosa, pois a microcefalia é um tema 
que só recentemente teve a atenção da 
academia, e esse contato prévio per-
mite que esses alunos se tornem pro-
fissionais capacitados a lidar com essa 
síndrome. “Lá na frente, caso a gente 
encontre uma criança com a mesma 
situação, vamos ter condições de aten-
dê-la da melhor forma possível”, diz 
Lisandra Alves, aluna do 7º período de 
enfermagem da UERN e voluntária do 
projeto. O mesmo promove uma me-
lhor profissionalização e também favo-
rece a inclusão dessa temática no meio 
acadêmico. 
    Como mostrado acima, o Nami 
viabilizou pesquisas e proporcionou 

proporcionou capacitação profissional a seus 
alunos voluntários mas, para além disso, o 
projeto ensinou sobre a importância de se 
colocar no lugar do outro e de compreender 
que políticas públicas são direitos de todos, 
mas nem todos tem acesso a esses direitos. 
“O que estamos fazendo não é por obrigação, 
nós estamos apenas viabilizando o direito de-
les. Eles deveriam estar recebendo isso. En-
tão é com uma coisinha ali e uma outra aqui 
que vamos fazendo a diferença. E o Nami é 
fruto dessas pequenas construções, que tor-
nou o projeto algo grandioso”, diz Lisandra.
      Ter ajuda gratuita em benefício dessas 
crianças que recebem tão pouca assistência 
governamental - obrigando-as a recorrer a 
sistemas privados - faz com que os pais abra-
cem a causa e fomente a melhoria do proje-
to. “Acho importante que haja mais investi-
mentos para o Nami, para que eles possam 
trazer outros profissionais que irão corrobo-
rar no trabalho, como os da área de terapia 
ocupacional. Fora isso, é uma coisa incrível 
que elas fazem. Ajuda muito, e potencializa 
esse tratamento. Com um pouquinho de cada 
canto você agradece, porque ajuda bastante as 
crianças”, expõe João Neto, pai de uma das 
crianças beneficiadas com o projeto.


