Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz)

II Encontro do Fórum de Intersetorialidade e
Cuidado à Crianças e Famílias Afetadas pelo
Zika Vírus e Outras Condições Crônicas de Saúde

Como está o acesso à rede de atendimento
em tempos de pandemia?

28/5/2021, 13 às 15h

INSCRIÇÃO (até o dia 21/5/2021): www.bit.ly/2PZicOr
ACESSO: www.bit.ly/3vOjfzR
O que é o Fórum: espaço para articulação entre os sujeitos envolvidos no atendimento e
garantia de direitos das crianças e suas famílias.
Público-alvo: familiares, proﬁssionais da rede intersetorial de atendimento, movimentos sociais
e demais implicados com o cuidado e a garantia de direitos da criança e adolescente com
condições crônicas de saúde.
Objetivos: contribuir para fortalecer a articulação entre os sujeitos coletivos que compõem a
rede intersetorial de atendimento; identiﬁcar e reﬂetir sobre os principais nós críticos presentes
na rede; mobilizar os sujeitos envolvidos na garantia dos direitos das crianças afetadas pelo Zika
vírus e outras condições crônicas de saúde; troca de experiências e conhecimentos; parcerias.
Organização: projeto de pesquisa Intersetorialidade, acesso a políticas públicas e tessituras do
cuidado na pós-epidemia: o que a síndrome congênita do vírus zika trouxe de lições para o
enfrentamento às implicações sociais de outras condições crônicas de saúde na infância?
ﬁnanciado pelo Programa de Incentivo à Pesquisa (PIP) do IFF/Fiocruz.

Comissão Organizadora: Alessandra Gomes Mendes – Coordenadora do Projeto, Daniel de

Sousa Campos – assistente de pesquisa, Mariana Amaral Paiva Brito – residente multiproﬁssional
IFF/Fiocruz e Viviane Santos Maia – assistente de pesquisa

Programação:

13h10: Necessidades clínicas atuais e os desaﬁos ao cuidado das crianças
Maria Elisabeth Moreira – IFF/Fiocruz e Associação Lótus - Direção
13h30: Atendimento intersetorial em tempos de pandemia e a contribuição dos
Pontos Focais de Zika/Storch
Thamires Ferreira da Silva – Estudante de Enfermagem e mãe de Miguel, criança
atendida no IFF/Fiocruz, e Ingrid Karla da Nóbrega Beserra – Escola de Serviço
Social (ESS) da Universidade Federal Fluminense (UFF)
Contribuições do Fórum para o fortalecimento das ações intersetoriais locais
Alessandra Gomes Mendes – IFF/Fiocruz
13h50: Debate | 14h30: Encaminhamentos | 15h: Encerramento

Design gráﬁco: Fernanda Canalonga (IFF/Fiocruz) - 2021

13h: Boas-vindas – Equipe do Projeto

