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Resumo da Proposta:
Os primeiros registros de nascimentos de lactentes com a Zikav em setembro de 2015 resultaram em um importante
problema de saúde pública, tornando necessária a organização de serviços multidisciplinares de saúde, com o objetivo
de acolher os lactentes, seus familiares e promover a assistência de forma integral. O grave comprometimento
neuromotor e os agravos relacionados às infecções respiratórias e desnutrição foram atribuídos aos transtornos
alimentares. Esses ocasionaram a necessidade de alimentação por sonda e internação hospitalar com registros de óbito.
O projeto de ação extensionista se propõe a realizar atendimento integral às crianças com transtornos alimentares,
secundários à Síndrome Congênita da Zika virus e seus familiares. Será realizado por fonoaudiólogos e
Otorrinolaringologistas, na Clínica escola professor Fábio Lessa e no Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital das
Clínicas da UFPE, no período de abril a dezembro de 2018, com atendimentos semanais de 08 horas, totalizando 360
horas. A ação visa 1) Promover orientações aos familiares e cuidadores, 2) Realizar avaliação clínica fonoaudiológica, 3)
Realizar avaliação endoscópica da deglutição e 4) Promover a reabilitação da deglutição de crianças com queixas
alimentares e/ou alterações nutricionais, 5) Favorecer a formação dos discentes do curso de fonoaudiologia; 6)
Promover a produção científica na área dos transtornos da alimentação.

Objetivo Geral:
Proporcionar o binômio ensino e pesquisa científica vinculado à atenção integral em crianças com transtornos
alimentares, secundários à síndrome congênita da zika virus (SCZV).

Objetivos Específicos:
1. Realizar orientação e acompanhamento para crianças e familiares ou cuidadores, com queixas de transtornos
alimentares e/ou desnutrição secundários à SCZV;
2. Avaliar a deglutição de crianças com queixas de transtornos alimentares e/ou desnutrição secundários à SCZV, pelo
método clínico e instrumental com equipe multidisciplinar;
3. Promover a reabilitação da deglutição e proteção das vias aéreas inferiores por meio do tratamento fonoaudiológico;
4. Favorecer a formação dos discentes do curso de fonoaudiologia;
5. Promover a produção científica na área dos transtornos da alimentação.

