
Ministério da Saúde 
implementa ação que 
assegura o cuidado às 
crianças com síndrome 

associada à Zika

INVESTIMENTO 

DE MAIS R$ 27 MILHÕES



R$ 15 milhões para a compra de 4.143 kits
para estimulação precoce nos Núcleos de Apoio à

Saúde da Família (NASF), com profissionais

fisioterapeutas. Serão R$ 3,6 mil por equipe

R$ 11,8 milhões para avaliação dos 5,3 mil

casos confirmados e em investigação de crianças

com Síndrome Congênita Associada ao vírus Zika.

Serão R$ 2,2 mil por criança

Medida reforça compromisso da Saúde em dar continuidade 
às ações, após fim da Emergência em Saúde Pública 

Serão investidos mais R$ 27 milhões 
na nova estratégia:



Objetivo é oferecer atendimento nos serviços 
mais próximos da casa das crianças

Os 4.143 kits irão conter equipamentos, como

colchonetes; bolas e rolos bobath; brinquedos
com diferentes texturas, sons, cores e
motricidade

Os R$ 15 milhões para a compra dos kits serão
repassados em parcela única por meio do Piso
da Atenção Básica (PAB) variável

Ministério da Saúde amplia acesso à 
estimulação precoce com incentivo para 4,1 mil NASFs

Itens do kit para estimulação precoce  



Distribuição dos R$ 15 milhões por estadoEquipes NASFs com fisioterapeutas

R$ 5,4 milhões serão 
para o Nordeste

36% dos recursos



Saúde repassará R$ 11,8 mi para que estados avaliem 
todos os casos e fortaleçam a continuidade do cuidado

Protocolo de investigação e diagnóstico será 
recomendado para 5.375 crianças para avaliação 
pediátrica, neurológica, oftalmológica e auditiva

Serão investidos R$ 11,8 milhões, sendo R$ 2,2 mil 
de incentivo por criança

Objetivo é prover ações de cuidado em tempo 
oportuno (organização da rede assistencial para 
atender as diversas necessidades de cada criança)

Banco de dados: as informações permitirão 
sistematizar evidências sobre a Síndrome e apoiar 
no desenvolvimento de pesquisas



5.375 casos: 2.737 confirmados 
e 2.638 em investigação

Incentivos por UF (R$ 11,8 milhões)

R$ 3,4 milhões serão 
para o Nordeste

29% dos recursos



Atualmente, a Rede Viver Sem Limites do SUS 
disponibiliza serviços de reabilitação em todo o país 

190 Centros Especializados em Reabilitação 
(CERs)

33 Oficinas Ortopédicas

238 Serviços de reabilitação em modalidade 
única

1.862 serviços de reabilitação credenciados 
pelos gestores locais (municipal/estadual)

São 2.323 Serviços de reabilitação, sendo:



SUS acaba de incorporar novo medicamento 
para pacientes com Microcefalia

No último dia 04 de setembro, o Ministério da
Saúde incorporou novo medicamento para o
controle de convulsões em pacientes com
microcefalia decorrente de infecção pelo Zika vírus:
o Levetiracetam

Considerado um dos mais modernos no mundo
para o tratamento de crianças com microcefalia, o
medicamento já é utilizado em países como Canadá
e Escócia

A pasta irá investir até 2022, mais de R$ 1,6 milhão.
A nova aquisição estará disponível aos pacientes do
SUS em até 180 dias.



Ministério da Saúde e Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) lançam orientações para profissionais

Apoio à Identificação da Síndrome Congênita associada ao 
vírus Zika, para profissionais de saúde da Atenção Básica

Conteúdo: fluxograma com a indicação de uma Linha de 
Cuidado para a Criança com Síndrome Congênita 
associada ao vírus Zika

Apoio à Orientação de Profissionais de Saúde da Atenção 
Especializada sobre a Síndrome Congênita relacionada ao 
vírus Zika

Conteúdo: proposta para uma atenção integral às 
necessidades de nascidos vivos com a Síndrome 
Congênita relacionada ao vírus Zika



Situação
epidemiológica

da Zika e da
microcefalia 

no país
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Casos de microcefalia vêm reduzindo
desde maio de 2016

Fonte: Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia). 
Dados extraídos em 05/09/2017, às 21h (horário de Brasília).

Notificações mensais, no período 
de setembro/2015 a agosto/2017



Do total de casos de microcefalia, 
79% estão com investigação concluída

21%

20%

2%
44%

13%

Classificação dos casos
(agosto/2017)

Em investigação

Confirmado

Provável

Descartado

Excluído

Fonte: Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia). 
Dados extraídos em 05/09/2017, às 21h (horário de Brasília).
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14.577 casos e 883 óbitos notificados 
em 2015-17

Casos Óbitos



Em 2016, casos de microcefalia se estenderam
para outras regiões, além do Nordeste  

Fonte: Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia).
Dados extraídos em 18/01/2017, às 10h (horário de Brasília).

Casos confirmados 
por 10 mil nascidos 

vivos por município de 
residência da mãe, 
Brasil, 2015 e 2016



Casos prováveis de Zika também caíram 92,6%
entre 2016 e 2017

Fonte: Sinan NET (banco de 2016 atualizado em 23/06/2017; 
de 2017, em 18/08/2017). Dados sujeitos a alteração. 

Os casos prováveis passaram de 210.866 
para 15.518 casos (Dados: semana 33)



Principais 
resultados da 
primeira Ação 
de Estratégia 
Rápida



Medida do governo permitiu esclarecer o diagnóstico de 
mais de 100% dos casos previstos no seu lançamento

Busca-ativa das 
crianças 

suspeitas 

Acesso aos 
serviços 

diagnósticos, 
com transporte 
e hospedagem 

quando necessário

Organização do 
serviço para  

diagnóstico  -
Centros de 
Referência

Articulação entre 
a Saúde e a 

Assistência Social, 
para o acesso aos 

serviços 
socioassistenciais

A Estratégia de Ação Rápida foi lançada por meio de Portaria Interministerial 
(Ministério da Saúde e Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em 2016

Ao todo, foram esclarecidos 6.694 casos



Ação teve o objetivo de acelerar diagnóstico
de microcefalia nos estados

Ações executadas (até agosto de 2017):

R$ 15,1 milhões (R$ 2,2 mil por criança) repassados aos estados em 2016 para busca ativa,
diagnóstico e encaminhamento para os serviços de saúde

67 CER habilitados com repasse anual de 132 milhões. 63% das novas unidades estão na
região Nordeste

09 Oficinas Ortopédicas habilitadas. Repasse de R$ 2,2 milhões por ano em custeio

51 equipes de NASF habilitadas em 2016 em municípios prioritários.
Repasse de R$ 11 milhões por ano em custeio

Mais de 2,2 mil Benefício de Prestação Continuada (BPC) concedidos para crianças nascidas
a partir de 2016. Ação integrada entre as redes do SUS e da Assistência Social (SUAS)



FONTE: Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência/DAPES/SAS/MS

67 novos Centros Especializados 
de Reabilitação (CER) 

51 novas equipes de Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF) 



Projeto
Viva Mais SUS 



v

Ministério da Saúde lança projeto Viva Mais SUS, que 
contará histórias de pessoas impactadas pelo SUS 

Objetivo é ampliar o conhecimento da população em relação à atuação do
Sistema Único de Saúde, e mostrar que o serviço está presente em todos os
momentos da vida do brasileiro

O Viva Mais SUS irá mostrar, por meio de webserie, histórias reais de pessoas que
já contaram com o sistema

Ao todo, serão 16 episódios, que abordarão as diversas frentes de atuação do
SUS, tais como: microcefalia, amamentação, doação de sangue e transplantes

A webserie estará disponível em
www.saúde.gov.br/vivamaisssus



O episódio de estreia
trata sobre microcefalia

São três vídeos que contam a história de duas 
mães e seus filhos, e a rede de solidariedade 
entre elas e os profissionais do SUS  

O filme também aborda as técnicas e práticas 
de auxílio ao desenvolvimento das crianças 
por meio de exercícios de estímulo sensorial e 
cognitivo 



Ricardo Barros

Ministro da Saúde

Obrigado!


