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RESUMO
O crescente do número de microcefalia envolvendo a infecção do zika vírus no Brasil vem
sendo constatado com crescimento devido à circulação rápida do mosquito aedes aegypti,
transmissor do vírus zika que vem sendo a principal causa de microcefalia em bebês. A
puericultura é uma prática de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança.
No tocante aos cuidados com a criança com microcefalia, estes devem ser realizados desde a
visita puerperal e na primeira consulta, sendo papel da equipe de saúde da família a oferta
integral da assistência à saúde a todo caso de microcefalia em seu território. Todos os bebês
com conﬁrmação de microcefalia devem manter as consultas de puericultura na unidade de
saúde mais próximo de sua casa. O estudo tem como objetivo, descrever a experiência
vivenciada no atendimento a criança com microcefalia, por acadêmicos do curso de
Enfermagem em uma unidade de saúde no município de Cacoal. Trata-se de um estudo
descritivo, na modalidade de relato de experiência, resultante de uma atividade desenvolvida
na disciplina de Enfermagem Pediátrica. Para estruturação da experiência, os alunos
realizaram a abordagem a criança juntamente com sua responsável. Foi realizado o
acolhimento e atenção integral à criança e sua família, realizou-se o exame físico, verificação
dos reflexos neurológicos, avaliação da caderneta da criança e dos exames já realizados. Na
oportunidade, foram realizadas orientações a responsável da criança sobre a importância do
cuidado continuado por meio da puericultura e o acompanhamento neuropsicomotor da
criança. A atividade oportunizou compreender o princípio da oferta de atendimento e os
serviços de saúde a criança com microcefalia, bem como o papel do enfermeiro no
atendimento a criança, contribuindo assim, com a formação do acadêmico no contexto de
vivencia prática de um cuidado extremamente importante a uma condição que afeta crianças,
garantindo a integralidade da assistência à saúde.
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