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Histórico 

 
 
Em outubro de 2015, com a crescente situação de infestação pelo mosquito Aedes 
aegypti e o aumento dos casos de bebês com microcefalia, fez com que o Ministério da 
Saúde enviasse equipe de especialistas para apoiar a Secretaria de Saúde do Estado de 
Pernambuco e secretarias municipais nas investigações de campo. O fato também foi 
comunicado à Organização Mundial de Saúde (OMS) e Organização Pan-americana de 
Saúde (OPAS), conforme os protocolos internacionais de notificações de doenças.  
 
Diante da situação, em novembro de 2015, o Ministério da Saúde declarou Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional para dar maior agilidade às investigações. 
 

Ainda em novembro desse ano, exame realizado em um bebê que faleceu pouco após o 
nascimento no Ceará com microcefalia e outras malformações congênitas confirmou a 
relação entre o vírus Zika e o surto de microcefalia. O Instituto Evandro Chagas identificou 
em amostras de sangue e tecidos a presença do vírus Zika. Foi uma descoberta inédita 
na literatura científica mundial e fundamental para dar continuidade aos esclarecimentos 
sobre questões como a transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, 
a infecção do feto e período de maior vulnerabilidade para a gestante. 
 
O Aedes aegypti é o mosquito transmissor de doenças como a dengue, febre amarela, 
febre Chikungunya e do vírus Zika. Diante da relação entre o Zika vírus e microcefalia 
e/ou outras alterações do sistema nervoso central, ficou evidente que o Brasil tinha que 
investir massivamente em ações de prevenção, principalmente de combate ao vetor.  
 
Em dezembro de 2015, o Ministério da Saúde enviou para o UNICEF no Brasil uma 
solicitação de apoio às ações de combate ao vetor Aedes aegypti, por considerar a sua 
grande presença e atuação na Amazônia Legal (PAM), no Semiárido Brasileiro (SAB) e 
em 8 grandes capitais. 
 
 
 

 

Com base nessa solicitação, O UNICEF elaborou um plano de ação intersetorial para 
contribuir para a redução dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. O plano foi 
preparado com a colaboração das áreas programáticas do UNICEF. A ideia central do 
Plano é implementar iniciativas conjuntas que: 1) reforcem os planos do governo federal, 
governos estaduais e municipais e 2) apoiem tecnicamente a implementação desses 
planos e; 3) priorizem as comunidades, famílias e crianças em situação de maior 
vulnerabilidade. O plano segue sendo aperfeiçoado e ajustado seguindo as dinâmicas da 
epidemia.  
 
 



 
 

Estratégia do UNICEF Brasil 

 
A estratégia do UNICEF Brasil é baseada no apoio aos planos nacionais do governo 
brasileiros e nas prioridades das agências das Nações Unidas na redução do número de 
criadouros do mosquito. O UNICEF está usando três estratégias principais do plano de 
resposta ao ZIKV: advocacia e mobilização, comunicação para o desenvolvimento e 
monitoramento. O foco é alcançar as comunidades mais vulneráveis e fortalecer as 
iniciativas de prevenção e proteção. A capilaridade única do UNICEF nos municípios 
brasileiros é uma componente chave para a nossa estratégia. O UNICEF está presente 
em 84% dos municípios classificados como alto risco de infecção do mosquito até o 
momento. Portanto, o objetivo do Plano é priorizar a articulação entre os diferentes níveis 
de governo e no envolvimento da sociedade civil brasileira para a redução dos criadouros.  

 

Ações de Comunicação 
 

A equipe de Comunicação e Parcerias do UNICEF estará envolvida nas seguintes 
frentes: 

• Realizando de pesquisas qualitativas para aprimorar mensagens e ações; 
• Apoiando as ações de engajamento de comunidades e gestores públicos para o 

combate ao mosquito em nível municipal por meio de iniciativa Selo UNICEF 
Município Aprovado.  

• Divulgando mensagens qualificadas por meio das mídias (tradicionais e redes 
sociais) e engajando pessoas nas redes sociais.  

• Monitorando de forma contínua as mídias digitais para tornar mais efetivas as 
mensagens e ações de Comunicação. 

Como parte da estratégia de Comunicação para mudança de comportamento em relação 
ao controle do vetor, serão realizadas ações em Belém e em São Paulo. 

 

Ações intersetoriais de mobilização 

 

 

Nos níveis estaduais e municipais, o UNICEF já foi convidado a participar de diversos 
comitês de combate ao Aedes e/ou acompanhamento dos casos de microcefalia. Os 
articuladores das plataformas PAM, SAB e PCU já avançaram nas articulações regionais 
para desenvolver a resposta do UNICEF junto às demandas locais. Em nível federal, o 
UNICEF assinou o Pacto da Educação Brasileira Contra o Zika, uma articulação nacional 
liderada pelo Ministério da Educação que visa fortalecer a luta de combate ao mosquito 
entre as entidades do setor educacional.  

O UNICEF já capacitou 9.541 pessoas para a redução dos criadouros do Aedes, 
representantes de 856 municípios localizados em áreas de maior vulnerabilidade.  

Um total de 1.016 crianças e adolescentes receberam treinamento direto para atuar como 
agentes de mobilização nas áreas de trabalho do UNICEF, em parceria com as 



autoridades governamentais. Espera-se que essas informações sejam repassadas para 
seus pares em suas comunidades. 

 
 

Monitoramento 

A equipe de monitoramento e avaliação do UNICEF tem trabalhado, diariamente, nas 
atualizações e mapeamento de informações, tomando como base os dados levantados 
pelo governo brasileiro e outros parceiros nacionais e internacionais. A equipe trabalha 
com quatro linhas principais: monitoramento da presença do Aedes aegypti no país; 
monitoramento e avaliação da responsa do governo brasileiro ao Aedes aegypti; 
elaboração de metodologia para a predição de novas áreas de risco para a infestação do 
vetor; coordenação das informações; e elaboração de relatórios semanais compartilhados 
com a sua Oficina Regional. 

 

Situação Epidemiológica 
 
 

N % N % N % N % N %

7830 100,0 3017 39 4813 61 1551 32 3262 68

 Nordeste 5892 75,2 2096 36 3796 64 1373 36 2423 64

Sudeste 1105 14,1 616 56 489 44 89 18 400 82

 Norte 276 3,5 117 42 159 58 35 22 124 78

Centro-Oeste 429 5,5 158 37 271 63 44 16 227 84

 Sul 128 1,6 30 23 98 77 10 10 88 90
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/junho/07/Informe-Epidemiol--gico-n---29--SE-22-2016--06jun2016-18h54.pdf

Total acumulado de casos notificados, em investigação e investigados (confirmados ou descartados), 
segundo a região - BRASIL -  NOV2015 a 04-JUN2016 

Brasil

Notificados Em Investigação Investigados Confirmados Descartados 

 
 
O Estado de Pernambuco - PE continua liderando em relação aos casos de microcefalia 
confirmados (363), seguido da Bahia -BA (252), Paraíba-PB (136), e Maranhão (126), 
representando 63% dos casos confirmados na região nordeste (NE).  
Segundo região geográfica, dos 1.453 municípios com casos notificados (556/1.453) em 
38% desses existem casos confirmados. A maioria dos municípios (477/556), 86% estão 
localizados na região NE.  
Foram confirmados 69 óbitos para microcefalia e/ou alterações no SNC, sugestivos de 
infecção congênita, com 75% dos casos na região nordeste, sendo a maioria nos 
Estados do Ceará (18), Rio Grande do Norte (13) e Paraíba (11).  Pernambuco, apesar 
de apresentar o maior número de casos confirmados, registou apenas 3 óbitos1. 
 
 
 

                                                      
1 Informe epidemiológico nº 29. Semana 22/2016 (29/05/2016 a 04/06/2016) COES / MS 



 

Projeto Redes de Inclusão 

 
 

O projeto “Redes de Inclusão” tem seu foco no trabalho com populações em situação de 
vulnerabilidade de regiões de alto risco para a infecção por ZIKAv. A metodologia de 
intervenção será testada nas cidades de Recife/PE e Campina Grande/PB, ambas 
localizadas na Região Nordeste do País. 

Considerando o elevado grau de comprometimento de saúde dessas crianças e da 
necessidade de prover suporte para as famílias e cuidadores, a grande maioria em 
situação vulnerabilidade, o UNICEF está propondo a elaboração de uma metodologia de 
intervenção para dar suporte às gestantes, famílias e cuidadores de crianças com SCZv 
e outras deficiências. 

 

Em parceria com o Ministério da Saúde, o UNICEF organizou em Recife uma oficina nos 
dias 18 e 19 de abril, envolvendo todos os parceiros estratégicos, incluindo OPAS/OMS, 
ONU Mulheres, UNFPA, secretarias municipais de Recife-PE e Campina Grande-PB, 
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, universidades, fundações, ONGs, mães 
e cuidadores de crianças com microcefalia e/ou outros transtornos do Sistema Nervoso 
Central, que neste projeto será denominado Síndrome Congênita do ZIKA vírus (SCZv) 
e outras deficiências. O objetivo do evento foi colher elementos e subsídios para a 
criação de uma metodologia de intervenção de apoio às gestantes, famílias, cuidadores 
e profissionais de saúde.   

 
 
Resultados preliminares dos Grupos Focais: 

 

• Inexistência de material de informação específico para as famílias sobre a 
estimulação do desenvolvimento das crianças em nível domiciliar; 
• Inexistência de uma linha de cuidado intersetorial e integrada, com 
estabelecimentos de fluxos entre os serviços de especializados/referência e a 
atenção básica; 
• Necessidade de formação dos profissionais de saúde na abordagem 
psicossocial das famílias e cuidadores; 
• Dificuldade dos profissionais de manter-se atualizados no manejo clinico da 
criança com microcefalia e outras deficiências. 
• Necessidade da descentralização do atendimento para os serviços de atenção 
básica, inclusive para municípios que não possuem serviços especializados; 
• Baixa escolaridade e renda dos familiares e/ou cuidadores; 
• Alto nível de stress crônico das mães e cuidadores por carência de apoio em 
nível domiciliar e comunitário;  
• Elevado número de crianças que estão na lista de espera para ingresso nos 
serviços especializados; e 



• Necessidade de incluir todas as crianças com deficiência, independente da 
etiologia e agravo. 
 
 

Objetivo Geral da Intervenção 

 

Elaborar, implementar e avaliar uma metodologia de intervenção para a atenção integral, 
integrada e humanizada de gestantes2 famílias e cuidadores de crianças com Síndrome 
Congênita do ZIKAv e outras deficiências. 

Objetivos Específicos 

• Monitorar e promover o pré-natal de qualidade para todas as gestantes que 
tiveram sinais e sintomas sugestivos de infecção por ZIKAv residentes em área 
de risco para a transmissão do vírus.   
• Sensibilizar os profissionais de saúde para a importância do preenchimento da 
Caderneta de Saúde da Criança e de Saúde da Gestante. 
• Reforçar os conhecimentos sobre desenvolvimento da criança junto aos 
profissionais da atenção básica, creches e pré-escola; 
• Prover as famílias os conhecimentos necessários para a estimulação do 
desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar; 
• Capacitar os profissionais de saúde da Atenção Básica, da rede de reabilitação 
e dos serviços especializados para a utilização de abordagem psicossocial no 
atendimento às gestantes, famílias e cuidadores;  
• Promover e reforçar os conhecimentos e as atividades de acompanhamento 
do desenvolvimento das crianças junto às famílias/cuidadores e profissionais da 
saúde e educação;  
• Capacitar os profissionais de saúde da atenção básica no manejo clínico das 
crianças, com vistas à descentralização de parte do atendimento desenvolvido 
pelos serviços especializados/referências; 
• Construir uma linha de cuidado integral, intersetorial e por meio da organização 
dos serviços para atuação em rede (revisão dos processos de trabalho); e 
• Organizar redes comunitárias de acolhimento e proteção a famílias e/ou 
cuidadores de crianças com SCZv e outras deficiências. 

 

Eixos estratégicos e atividades 

 

Eixo 1 -  Trabalho com as gestantes, famílias e cuidadores: as gestantes serão 
acompanhadas durante toda a gestação, garantindo um pré-natal de qualidade e apoio 
psicossocial nos casos suspeitos ou confirmados de fetos com microcefalia ou outras 
deficiências. O trabalho com as famílias e cuidadores deve ser desenvolvido em nível 

                                                      
2 Com história sugestiva de infecção pelo ZIKAv ou residentes em áreas de maior risco para a transmissão do 

ZIKAv 



dos serviços, da comunidade e do ambiente domiciliar. Uma metodologia de capacitação 
para a estimulação do desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar será criada 
por parceiros dos serviços especializados em reabilitação. Lideranças comunitárias, 
clube de mães, associações, entidades religiosas, Pastoral da Criança, dentre outras 
entidades serão sensibilizadas para apoiar, de forma voluntária, as mães e cuidadores. 

Principais atividades: 
 

• Criar material informativo sobre os direitos das gestantes e dos bebês3. 
• Criar material informativo para as famílias4 em linguagem acessível, com 
vistas à estimulação do desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar. 
• Capacitar e fornecer as famílias ou cuidadores um kit de apoio à estimulação 
do desenvolvimento das crianças no ambiente domiciliar. 
• Validar os materiais sobre os direitos da gestante e do bebê e de estimulação 
do desenvolvimento da criança no ambiente domiciliar; 
• Promover ações voluntárias no nível comunitário para apoiar as mães e 
cuidadores na “escuta acolhedora”5 e em tarefas no domicílio. 

 
Eixo 2 - Trabalho com os profissionais de saúde, educação e proteção social: as 
ações de planejamento reprodutivo devem ser reforçadas e oferecidas em todos os 
territórios de maior risco de transmissão do ZIKAv, particularmente envolvendo 
adolescentes. Uma metodologia de trabalho será criada com vistas à capacitação dos 
profissionais de saúde da atenção básica no manejo clínico e estimulação precoce para 
a descentralização de parte6 da atenção às crianças.  As atividades a serem 
desenvolvidas juntos a esses profissionais deverão ser de responsabilidade das 
secretarias estaduais e municipais de saúde com o apoio do Ministério da Saúde. Os 
Agentes Comunitários de Saúde devem ter um papel estratégico no trabalho com as 
famílias/cuidadores e crianças. As gestantes serão atendidas e monitoradas de acordo 
com o protocolo do Ministério da Saúde e dos serviços das redes locais. O Ministério de 
Saúde assumiu a responsabilidade de viabilizar a aplicação da metodologia em escala 
nacional após avaliação dos resultados dos pilotos. O módulo para a capacitação na 
abordagem psicossocial no atendimento às gestantes, famílias e cuidadores será 
coordenado tecnicamente pela OPAS7.  
Os profissionais da educação infantil deverão ser qualificados para promover a atenção 
integral às crianças com SCZv e outras deficiências.  
Os profissionais da proteção social deverão ser incluídos na capacitação sobre a 
abordagem psicossocial às gestantes, famílias e cuidadores e em outras relacionadas 
ao tema. 
 
Principais atividades:  
 

                                                      
3 Adaptação do Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê, UNICEF. 
4 O Ministério da Saúde iniciou a elaboração de um material informativo paras as famílias. 
5 A maior parte das mães se queixou da solidão, e da exaustão física e mental por conta da grande demanda por 

cuidados dos bebês afetados, da acumulação de tarefas domésticas e da falta de tempo para se dedicar aos outros 

filhos e a si mesmas. 
6 Para que parte das ações de estimulação do desenvolvimento da criança com SCZv e outras deficiências seja 

descentralizado para a atenção básica é necessário a criação e/ou adaptação de novos parâmetros.  
7 A OMS já desenvolveu um guia preliminar de apoio psicossocial para a atenção às, gestantes e famílias com 

crianças com microcefalia e/ou outras complicações neurológicas no contexto do Zika vírus. 



• Sensibilizar e capacitar os Agentes Comunitários de Saúde para o 
acompanhamento da criança, para a utilização do material informativo sobre 
estimulação do desenvolvimento no ambiente domiciliar e para o 
reconhecimento de sinais alerta relacionados ao quadro clínico crianças. 
• Implantar ações de planejamento reprodutivo8 nos serviços de atenção 
básica, prioritariamente em área de maior risco de transmissão do ZIKAv, com 
especial atenção à adolescentes; 
• Capacitar os profissionais da Atenção Básica de Saúde para o manejo clínico 
e reabilitação das crianças com SCZv e outras deficiências, e para o 
acompanhamento qualificado das gestantes; 
• Criar material/metodologia e capacitar os profissionais de saúde, inclusive 
dos serviços de reabilitação, da educação e da proteção sobre abordagem 
psicossocial na atenção às gestantes, famílias e cuidadores; 
• Instituir um programa de educação permanente para as equipes de saúde 
visando a integração dos saberes da rede de atenção e a atualização das 
melhores práticas do manejo clínico das gestantes e da criança com risco de 
atraso no desenvolvimento. 

 
Eixo 3 - Atenção integral, integrada e atuação em rede: órgãos e entidades, 
instituições da sociedade civil organizada, fundações de ensino e pesquisa e serviços 
locais e estadual das áreas de saúde, educação e de proteção social deverão 
estabelecer mecanismos e ações no contexto das políticas públicas que garantam a 
atenção integral às gestantes, às famílias e cuidadores de crianças com SCZv e outras 
deficiências. 
 
Principais atividades: 
 

• Mobilizar as entidades para a identificação de responsabilidades, fluxos e 
referências para o atendimento integral a gestantes, famílias e cuidadores de 
crianças com SCZv e outras deficiências. 
• Estabelecer uma linha de cuidado na área de saúde para as gestantes, famílias 
e cuidadores de crianças com SCZv e outras deficiências. 
• Pactuar com a Comissão Intergestores Bipartite (SUS) o atendimento das 
gestantes e crianças, com residências em outros municípios de forma 
regionalizada e nos municípios pólo; 
• Promover o acesso de crianças com SCZv e outras deficiências à creche e pré-
escola;  
• Promover a inclusão de gestantes, famílias e cuidadores de crianças com SCZv 
e outras deficiências nas políticas de proteção social. 
• Mapear os pontos de atenção à saúde da gestante, incluindo os serviços da 
proteção social e da educação. 
• Desenvolver metodologia que permita avaliar o processo de integração dos 
pontos de atenção/serviços da rede intersetorial (saúde, proteção social e 
educação). 
 

                                                      
8 Protocolo de Atenção à Saúde e Reposta à Ocorrência de Microcefalia, Ministério da Saúde/SAS, 2016 

 



 
 
Resultados estratégicos do Projeto  
 

I - Municípios de Recife/PE e Campina Grande/PB implementando metodologia 
estruturada de intervenção para o trabalho com gestantes com história sugestiva de 
infecção por Zikav, famílias e cuidadores de crianças com Síndrome Congênita do 
Zikav e outras deficiências.  

 
II - Metodologia de intervenção baseada em evidências, disseminada em âmbito 
nacional a partir da experiência piloto de Recife-PE e Campina Grande-PB, disponível 
para profissionais de saúde, educação, proteção, gestantes, famílias e cuidadores de 
crianças com SCZv e outras deficiências.    

 

Resultados de processo do Projeto 

 

1. Metodologia de intervenção “Redes de Inclusão” criada, aplicada e avaliada em 
Recife/PE e Campina Grande/PB. 

 

1.1 Trabalho com as gestantes, famílias e cuidadores  

1.1.1 Famílias e cuidadores de crianças com SCZv e outras deficiências com 
apoio e orientações qualificadas para a estimulação do desenvolvimento de 
crianças no ambiente domiciliar  

Produtos:  

- Guia de estimulação do desenvolvimento da criança no ambiente 
domiciliar. 

- Kits de apoio à estimulação do desenvolvimento da criança no ambiente 
domiciliar 

1.1.2 Gestantes, mães e cuidadores com informações sobre os direitos da 
gestante e do bebê. 

 
Produto: 
- Guia dos Direitos da Gestante e do Bebê adaptado. 

 
1.1.3 Rede de apoio comunitário organizada 

 
Produto: 
- Rede de apoio comunitário sensibilizada e qualificada. 
 

 
1.1 Trabalho com os profissionais de saúde, educação e proteção social 

 



1.2.1 Profissionais de saúde, inclusive os de reabilitação, educação e proteção 
social sensibilizados e capacitados para a abordagem psicossocial a gestantes, 
famílias e cuidadores de crianças com ZIKAv e outras deficiências. 

 
Produtos: 
- Metodologia de capacitação para o apoio psicossocial elaborada.  
- Guia de apoio psicossocial para atendimento a gestantes, famílias e 
cuidadores de crianças com SCZv e outras deficiências.  

 
1.2.2 Equipes da educação infantil, de saúde da Atenção Básica, em especial 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS), capacitadas para o acompanhamento do 
desenvolvimento da criança, para a utilização do material informativo sobre 
estimulação do desenvolvimento no ambiente domiciliar e para o reconhecimento de 
sinais de alerta relacionados ao quadro de saúde das crianças. 

 
Produto:  
- Metodologia de capacitação elaborada. 

 
1.2.3 Ações de planejamento reprodutivo9 implantado nos serviços de atenção 
básica, prioritariamente em área de maior risco de transmissão do ZIKAv, com 
especial atenção à adolescentes.  
  

Produto: 
 - Profissionais da rede de Atenção Básica capacitados 

1.2.4 Profissionais da Atenção Básica de Saúde capacitados para o manejo clínico 
e reabilitação das crianças com SCZv e outras deficiências, e para o 
acompanhamento qualificado das gestantes. 

Produto: 
 - Profissionais da rede de Atenção Básica Capacitados 
 

1.2.5 Programa de educação permanente para as equipes de saúde visando a 
integração dos saberes da rede de atenção e a atualização das melhores práticas 
do manejo clínico das gestantes e da criança com risco de atraso no 
desenvolvimento. 

 
Produto: 
- Programa de educação permanente implantado. 
 
 

1.3 Atenção integral, integrada e atuação em rede 

1.3.1 Órgãos e entidades mobilizadas e participando da definição de linhas de 
cuidado integral e intersetorial de atenção às gestantes, famílias e cuidadores de 
crianças com SCZv e outras deficiências.  

Produtos: 
- Comissão municipal “Redes de Inclusão” em funcionamento. 
- Rede de serviços (saúde, educação e proteção) mapeados. 

                                                      
9    Protocolo de Atenção à Saúde e Reposta à Ocorrência de Microcefalia, Ministério da Saúde/SAS, 2016 



 Comunicação 

Monitoramento e Avaliação 

- Processos de trabalho definidos 
- Linhas de Cuidado integral e intersetorial definidas e implementadas. 
 

 
 

 

A Comunicação atuará nesse projeto por meio de um plano que seguirá os princípios 
da Comunicação para o Desenvolvimento (C4D) que terá os seguintes componentes: 

• Realizar pesquisa formativa para identificar necessidades de mães com 
crianças com Síndrome de Zika Congênita e profissionais de saúde; 

• Apoiar a criação de materiais e mensagens a partir de pesquisa para a 
presente estratégia; 

• Apoiar a realização de testagem de materiais junto aos públicos de interesse. 
• Apoiar a definição e implementação de componentes de mudança de 

comportamento por meio da frente de capacitação dos profissionais de saúde. 

 

 

 
Todas as ações promovidas pelo UNICEF são planejadas com foco em resultados e na 
sustentabilidade das intervenções.  
 
O processo de monitoramento e avaliação é definido e supervisionado por uma equipe 
de técnicos especializados que fazem parte do staff do UNICEF. 
 
Os indicadores são definidos a partir dos resultados estratégicos e de processos que 
possam ser mensuráveis no tempo oportuno. Dependendo da natureza do projeto, a 
escolha dos indicadores deve ser direcionada a partir da existência de dados oficiais 
disponibilizados pelos governos. 
 
No caso da proposta em questão, em se tratando da criação e testagem de uma 
metodologia de intervenção, as fontes para a alimentação dos indicadores serão 
oriundas de relatórios gerenciais e registros administrativos. 
 
 
O detalhamento da metodologia de avaliação fará parte do processo de construção da 
intervenção e será de responsabilidade do UNICEF. 
 
Os seguintes indicadores e produtos foram definidos, conforme o nível do resultado 
esperado: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A metodologia de intervenção será testada em dois pilotos: Recife/PE e Campina 
Grande/PB, com o apoio dos gestores e redes locais. 

Está prevista a elaboração de dois relatórios: um de progresso até 31/12/2016 
(implementação) e um no final de junho de 2017 (incluindo a avaliação).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados  Indicadores Meios de verificação 
Resultado 
estratégico I 

Municípios de Recife/PE e Campina Grande/PB 
implementando metodologia estruturada de 
intervenção. 

Relatório de 
progresso em 
dezembro de 2016 e 
final em 2017. 

Resultado de 
Processo 1 

Metodologia de intervenção “Redes de Inclusão” 
criada, apresentada e validada pelos principais 
parceiros. 

Documento finalizado. 

Resultado de 
processo 1.1.1  
 

% de famílias/cuidadores participantes do projeto 
estimulando o desenvolvimento da criança no 
ambiente domiciliar. 

Relatórios 
Gerenciais 

Resultado de 
processo 1.1.3 

# de entidades e instituições engajadas nas redes de 
apoio comunitário. 

Relatórios gerenciais 

Resultado de 
processo 1.2.1 

# de profissionais de saúde capacitados para a 
abordagem psicossocial de gestantes, famílias e 
cuidadores, desagregado por categoria profissional. 

Relatórios  
gerenciais  

Resultado de 
processo 1.2.3 

# de unidades de saúde realizando atividades de 
planejamento reprodutivo. 

Relatórios gerenciais 

Resultado de 
processo 1.2.4 

# de profissionais capacitados no manejo clínico Relatórios Gerenciais 

Resultado  
de processo 
1.3 

# de órgãos e entidades participando da definição des 
linhas de cuidado. 

Relatórios  
gerenciais  

Resultado 
estratégico II 

Metodologia de intervenção avaliada Relatório da 
avaliação. 



 

Desenho geral dos eixos estratégicos do Projeto Redes de Inclusão, 

considerando às responsabilidades que serão assumidas pelo UNICEF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


