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The Epidemiology of The Zika Virus And Microcephaly

The development of strategies to manage the Zika virus epidem-
ic constitutes a challenge for the scientific community. Devel-
op tele-education actions in the field of human communication 
health with an emphasis on implications stemming from the Zika 
virus and microcephaly for professionals of the Family Health 
Strategy and students at the Federal University of Pernambuco. 
The experience of a set of three web conference seminars is 
described. The lectures addressed the epidemiology of the Zika 
virus and microcephaly, speech/hearing therapy, breastfeeding 
and feeding children with microcephaly. The mean number of 
connected points was 1.6 per session, with representatives of 
metropolitan Recife and the municipality of Lajedo. A total of 
13 individuals participated in the action (three students and 10 
healthcare professionals). All considered the topics interesting 
and relevant to the profession and all reported being satisfied 
with the experience. Web conference seminars can contribute 
to the creation of a dialog among different actors linked to health 
promotion actions with the aim of potentiating integral care, es-
pecially in response to current and future epidemics. 
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Introduction  

In recent months, there has been a growth 

among the cases of Zika virus infection in Brazil, 

especially in the state of Pernambuco, 

culminating in the creation of a state of alertness 

throughout COUNS1. In November 2015, the 

Ministry of Health confirmed the relationship 

between Zika virus infection and the occurrence 

of microcephaly. The presence of Zika virus was 

identified by researchers from Instituto Evandro 

Chagas in blood and tissue samples of a 

newborn in Ceará who presented microcephaly 

and other congenital malformations 2. It is 

noteworthy that nowadays, the scientific 

knowledge about the Zika virus is still very 

incipient, which represents a great challenge for 

scientists, professionals, students in the field of 

health and for society, especially about what 

would be the Implications resulting from infection 

and how to direct care from the perspective of 

Integral health care, as well as in the field of 

health communication Humana3. Both the 

coping of the epidemic associated with the Zika 

virus and the complications resulting from it, 

stand out nowadays as a major challenge for the 

scientific community, managers and health 

professionals in the BRAZIL3. Thus, all actions 

aimed at disseminating scientific information 

become powerful tools for qualification and 

strengthening of health care actions. Telehealth 

encompasses more than a technological 

resource to provide the realization of distance 

activities, since it acquires effectiveness when it 

is associated with strategic plans that include a 

logistics process for distributing health services. 

Linking with health strategies can also expand 

information, positively contribute to access 

and/or improve health conditions in several 

segmentos4. Among the telehealth actions 

stands out the tele that corresponds to the offer 

of educational actions aimed at optimizing 

processes in an environment that gathers 

technologies to implement the educational 

capacity, both traditional methods and Distance 

courses. Thus, Tele has been appointed as a 

powerful tool for reducing such geographic 

barriers, promoting permanent education and 

supporting the work process through new 

technologies, where different health 

professionals have the opportunity to put the tele 

in primary care, for its contribution to the 

distance education process in professional 

qualification without necessarily pushing them 

away from their daily activities in the 

TERRITORIO5. Considering the fact that the 

tools for disseminating knowledge such as tele 

can contribute to the exchange of knowledge 

and/or experiences between professionals and 

students, to respond to current and future 

epidists, the present study had Objective to 

develop tele actions in the health area of human 

communication, with emphasis on the 

implications of Zika virus and microcephaly for 

family health strategy professionals, the family 

health support nucleus, community and 

Students of the Universidade Federal de 

Pernambuco. 

 Methodology  

This is an experience report, developed in the 

period from July 2016 to November 2016, having 

as actions the realization of a seminar cycle. The 

project was approved by the Research Ethics 

Committee of the University of Pernambuco, 

under Protocol No.: 113359/2015. To better 

understand the methodological path of the 

research, we chose to organize the activities in 

phases: Phase 1-Training of the work team 

regarding the processes and technologies 

involved in the implementation of the actions. 

Goal: Empower all members of the work team 

regarding the actions that would be developed. 

Phase 2-Planning the provision of tele services 

and defining the thematic axes. Goal: 

Organization of the seminar cycle by Web 

conferencing (3sessions), having as thematic 

axes the promotion of communication health in 

different life cycles and for strategic populations. 

Phase 3-offer of seminars by web conferencing. 

Goal: To carry out the cycle of seminars with 

three sessions, in real time with approximately 

60 minutes of duration (40 minutes for exposure 

of the theme and 20 minutes for clarification of 
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doubts). Phase 4-Production, collection and 

analysis of the indicators produced by the 

project. Meta: Definition of indicators that would 

be accounted for at the end of the project. Of the 

indicators, the variables related to the average of 

connected points, participating municipalities, 

average of participants per session (in-person 

and remote), professional profile of the public 

and level of satisfaction of participants per 

session were considered. It is noteworthy that all 

the presentations that compose the seminar 

cycle were developed by professors and 

students of the Department of Speech Therapy 

of the Universidade Federal de Pernambuco and 

other institutions, as well as by professionals 

from other areas of Knowledge with experience 

in the theme of congenital Zika virus syndrome 

and microcephaly. The satisfaction survey was 

performed in an interview form, after the 

sessions were completed asynchronously via 

the telephone contact tool. In the analysis and 

treatment of the data, descriptive statistics 

techniques were used, involving the attainment 

of the average of connected points. 

RESULTS AND DISCUSSION  

It can be highlighted that up to the present 

moment three seminars were held involving the 

themes: initial concepts and epidemiological 

aspects of the Zika virus and microcephaly, 

Bases of the speech-language pathology in 

cases of microcephaly and breastfeeding and 

feeding of children with microcephaly. The 

average number of points connected was 1.6 

points per seminar session, with representatives 

from the metropolitan region of Recife and the 

municipality of Lajedo. Godoy, Guimarães, Assis 

(2014) 6, report that the promotion of health 

education mediated by the Internet is 

increasingly consolidated as an effective 

practice, where information technology 

corresponds to an opportunity to reduce 

geographic barriers and Promotion of the 

extension of the service process practiced in the 

large centers, where the specialized services are 

located. In this context, health actions for 

permanent education should have as a starting 

point the organization of care in strategic and/or 

priority areas, with the family health strategy as 

the axis for the expansion and qualification of 

primary care with emphasis on 

Comprehensiveness of the attention(7. In 

contrast, the modality requires skills for the use 

of virtual tools, so that it is necessary to teach 

them through the development of competencies 

to assimilating the new tecnologias8. These 

implications as well as the issue of Internet 

connectivity problems existing in some 

municípios9 may have reflected in the low index 

of the average points connected per session of 

seminary1,6. In total, 13 individuals participated 

in the sessions, being three students and ten 

professionals, of these seven were speech 

therapists, a community health agent, a 

psychologist, a nurse and three students of the 

speech therapy course. Regarding the 

participation of speech therapists, we observed 

reasonable indices which may be associated 

with the fact that the speech therapy recently 

had its rules for telehealth approved by the 

Federal Council of Speech-language Pathology 

(CFFa) in resolution No. 427, of March 1, 

201310, which constituted an extension of its 

possibilities of promoting care in an integral way, 

as well as its scope in the most remote places, 

from the perspective of public health, actions can 

also contribute to the strengthening of Unified 

health System, by expanding and improving 

access to health for the population. Regarding 

the analysis of satisfaction by the participating 

public, it was observed that 100% considered 

the themes interesting with current and relevant 

approach, having all their doubts and questions 

clarified by the speakers. 

All of them still cited that the Apprenados were 

very important for their professional qualification. 

The vast majority (81%) feel safe as to the 

retention/apprehension of the exposed theme, 

where everyone would recommend the seminars 

to their colleagues in the profession. According 

to Cruz and collaborators (2012) 11, tele 

practices bring several benefits, having been 

widely used in recent years. Oliveira (2010) 12, 
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adds that this tool corresponds to an important 

alternative to improve the access of workers of 

the Unified Health System (SUS) for permanent 

education, because it allows the professional to 

practice theoretical discussions Reflexive, 

based on the needs of the population involved. 

Conclusion Given the results obtained, it is 

evident that the action of the seminar cycle in 

human communication health related to the 

congenital syndrome of Zika virus could 

contribute to the creation of a space of dialogue 

between different actors that are linked to Health 

promotion, with the aim of enhancing care in an 

integral way, especially in the assistance and 

response to current and future epiduties. 
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INTRODUÇÃO  

 Nos últimos meses, observou-se um 

crescimento dentre os casos da infecção pelo 

vírus Zika no Brasil, principalmente no estado de 

Pernambuco, culminando a criação de um 

estado de alerta em todo país1.   

Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde 

confirmou a relação entre a infecção pelo vírus 

Zika e a ocorrência de microcefalia. A presença 

do Zika Vírus foi identificada por pesquisadores 

do Instituto Evandro Chagas em amostras de 

sangue e tecidos de um recém-nascido no 

Ceará que apresentava microcefalia e outras 

malformações congênitas2.   

Destaca-se que na atualidade, o conhecimento 

científico sobre o vírus Zika ainda é bastante 

incipiente, o que representa um grande desafio 

para os cientistas, profissionais, estudantes da 

área da saúde e para a sociedade, 

principalmente sobre quais seriam as 

implicações decorrentes da infecção e de como 

direcionar os cuidados na perspectiva da 

atenção integral a saúde, bem como no campo 

da saúde da comunicação humana3.   

Tanto o enfrentamento da epidemia associada 

ao vírus Zika como as complicações 

decorrentes desta, destacam-se na atualidade 

como um grande desafio para a comunidade 

científica, gestores e profissionais de saúde no 

Brasil3.  Desta forma todas as ações voltadas a 

disseminação de informações científicas 

tornam-se poderosos instrumentos para 

qualificação e fortalecimento das ações do 

cuidado em saúde.    

A Telessaúde engloba mais do que um recurso 

tecnológico para proporcionar a realização de 

atividades à distância, pois adquire efetividade 

quando está associada a planos estratégicos 

que incluam um processo de logística de 

distribuição de serviços de saúde. A vinculação 

com estratégias de saúde pode além de 

expandir a informação, contribuir positivamente 

no acesso e/ou melhoramento das condições de 

saúde em diversos segmentos4.    

Dentre as ações de telessaúde destaca-se a 

tele-educação que corresponde a oferta de 

ações educativas que visem a otimização de 

processos em um ambiente que reúne 

tecnologias para implementar a capacidade 

educacional, tanto dos métodos tradicionais 

como dos cursos à distância.  

Dessa forma, a tele-educação vem sendo 

apontada como uma ferramenta potente para 

redução de tais barreiras geográficas, na 

promoção da educação permanente e no apoio 

ao processo de trabalho por meio de novas 

tecnologias, onde diferentes profissionais da 

saúde tem a oportunidade de lançar mão da 

tele-educação na Atenção Primária, por sua 

contribuição no processo educativo à distância 

na qualificação profissional sem 

necessariamente afastá-los de suas atividades 

diárias no território5.  

Considerando o fato de que as ferramentas de 

difusão do conhecimento como a tele-educação 

podem contribuir na troca de conhecimento e/ou 

experiências entre profissionais e estudantes, 

para responder à atual e a futuras epidemias, o 

presente estudo teve por objetivo  desenvolver 

ações de tele-educação na área de saúde da 

comunicação humana, com ênfase nas 

implicações decorrentes do vírus Zika e 

microcefalia para profissionais da estratégia de 

saúde da família, do Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família, comunidade e estudantes da 

Universidade Federal de Pernambuco.   

METODOLOGIA  

 Trata-se de um relato de experiência, 

desenvolvido no período de julho de 2016 a 

novembro de 2016, tendo como ações a 

realização de um ciclo de seminários. O projeto 

foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Pernambuco, sob 

o protocolo nº: 113359/2015.  

Para melhor compreensão do percurso 

metodológico da pesquisa, optou-se por 

organizar as atividades em fases:   

Fase 1- Capacitação da equipe de trabalho 

quanto aos processos e tecnologias envolvidas 
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na execução das ações. Meta: capacitar todos 

os membros da equipe de trabalho quanto às 

ações que seriam desenvolvidas.  

Fase 2- Planejamento da oferta dos serviços de 

tele-educação e definição dos eixos temáticos. 

Meta: Organização do Ciclo de Seminários por 

webconferência (3sessões), tendo como eixos 

temáticos a promoção da saúde da 

comunicação em diferentes ciclos de vida e para 

populações estratégicas.  

Fase 3- Oferta dos seminários por 

webconferência. Meta: realizar o ciclo de 

seminários com três sessões, em tempo real 

com aproximadamente 60 minutos de duração 

(40 minutos para exposição do tema e 20 

minutos para esclarecimento de dúvidas).  

Fase 4- Produção, coleta e análise dos 

indicadores produzidos pelo projeto. Meta:  

definição dos indicadores que seriam 

contabilizados ao final do projeto. Dos 

indicadores foram consideradas as variáveis 

relacionadas à média de pontos conectados, 

municípios participantes, média de participantes 

por sessão (presencial e remoto), perfil 

profissional do público e nível de satisfação dos 

participantes por sessão.  

Destaca-se que todas as apresentações que 

compõem o ciclo de seminários foram 

desenvolvidas por docentes e discentes do 

departamento de Fonoaudiologia da 

Universidade Federal de Pernambuco e de 

outras instituições, bem como por profissionais 

de outras áreas do conhecimento com 

experiência na temática da síndrome congênita 

do Vírus Zika e Microcefalia.   

A pesquisa de satisfação foi realizada em forma 

de entrevista, após o término das sessões de 

forma assíncrona via ferramenta contato 

telefônico. Na análise e tratamento dos dados 

foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva envolvendo a obtenção da média de 

pontos conectados.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Pode-se destacar que até o presente momento 

foram realizados 3 seminários envolvendo as 

temáticas: Conceitos inicias e aspectos 

epidemiológicos do Vírus Zika e microcefalia, 

Bases da atuação fonoaudiológica em casos de 

microcefalia e Amamentação e alimentação de 

crianças com microcefalia. A quantidade média 

de pontos conectados foi de 1,6 pontos por 

sessão de seminário, tendo representantes da 

região metropolitana do Recife e do município 

de Lajedo.  

Godoy, Guimarães, Assis (2014) 6, referem que 

a promoção de educação em saúde mediatizada 

pela Internet consolida-se cada vez mais como 

uma prática eficaz, onde a tecnologia da 

informação corresponde a uma oportunidade 

para redução das barreiras geográficas e 

promoção da extensão do processo de 

atendimento praticado nos grandes centros, 

onde se localizam os serviços especializados.  

Nesse contexto as ações de saúde pela 

educação permanente devem ter como ponto de 

partida a organização do cuidado em áreas 

estratégicas e/ou prioritárias, tendo a Estratégia 

de Saúde da Família como o eixo para a 

ampliação e qualificação da atenção básica com 

ênfase à integralidade da atenção7.     

Em contrapartida, a modalidade exige 

habilidades para a utilização de ferramentas 

virtuais, de modo que se faz necessária a 

instrução deles mediante o desenvolvimento de 

competências para assimilação das novas 

tecnologias8. Estas implicações bem como a 

questão de problemas de conectividade à 

internet existente em alguns municípios9 podem 

ter refletido no baixo índice da média de pontos 

conectados por sessão de seminário1,6.   

No total, 13 indivíduos participaram das 

sessões, sendo três estudantes e dez 

profissionais, destes sete eram fonoaudiólogos, 

um agente comunitário de saúde, um psicólogo, 

um enfermeiro e três estudantes do curso de 

fonoaudiologia.  Com relação a participação de 

fonoaudiólogos, observou-se índices razoáveis 

o que pode estar associado ao fato de que a 

fonoaudiologia  recentemente teve sua 

regulamentação para a telessaúde aprovada 

pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia 
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(CFFa) em Resolução nº 427, de 1° de março de 

201310,  o que constituiu uma ampliação de suas 

possibilidades de promoção de cuidados de 

forma integral, bem como sua abrangência nos 

locais mais remotos, na perspectiva da saúde 

pública as ações podem ainda contribuir para o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde, pela 

ampliação e melhoria do acesso a saúde para 

população. No tocante a análise da satisfação 

pelo público participante, observou-se que 100 

% consideraram as temáticas interessantes com 

abordagem atual e relevante, tendo todas as 

suas duvidadas e questionamentos 

esclarecidos pelos palestrantes.  

Todos ainda citaram que os aprendizados foram 

muito importantes para sua qualificação 

profissional. A grande maioria (81 %), se sente 

segura quanto a retenção/apreensão do tema 

exposto, onde todos recomendariam os 

seminários para os seus colegas de profissão.  

De acordo com Cruz e colaboradores (2012)11, 

as práticas de tele-educação trazem diversos 

benefícios, tendo sido amplamente utilizada nos 

últimos anos. Oliveira (2010) 12, acrescenta que 

esta ferramenta corresponde a uma alternativa 

importante para melhorar o acesso dos 

trabalhadores do Sistema Único de Saúde 

(SUS) para educação permanente, por permitir 

ao profissional a prática de discussões teóricas 

reflexivas, baseadas nas necessidades da 

população envolvida.   

CONCLUSÃO   

Diante dos resultados obtidos evidencia-se que 

a ação do Ciclo de seminários em Saúde da 

Comunicação Humana relacionado a síndrome 

congênita do Zika Vírus pôde contribuir na 

perspectiva da criação de um espaço de diálogo 

entre diferentes atores que se vinculam a 

promoção da saúde, com intuito de potencializar 

o cuidado de forma integral, sobretudo no auxílio 

e resposta a atuais e a futuras epidemias.  
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