
Programa preliminar - Chikungunya e Zika Vírus no Nordeste Brasileiro: Perspectivas de Saúde 
Global com foco na funcionalidade humana. 

 

21 de Novembro 

  

07:30h – Acolhimento e Credenciamento do Evento (hall do Auditório da FACISA-UFRN) 
Comissão Organizadora  

08:30h – Abertura oficial do evento (Auditório da FACISA) – Autoridades locais e da FACISA, 
representante da REDe e membros da comissão organizadora  

09:00h – Palestra 1: Distribuição e caracterização das arboviroses no Estado do Rio Grande do 
Norte (Auditório da FACISA) – Convidado da Secretaria de Saúde do Estado SESAP-RN do setor 
de vigilância epidemiológica.  

09:40h – Palestra 2: Funcionalidade e Chikungunya: qual é o perfil das pessoas acometidas por 
esse vírus? (Auditório da FACISA) – Prof. Clécio Gabriel  

Intervalo - coffee break  

10:30h – Palestra 3: Reabilitação de crianças com a Síndrome Congênita do Zika (SCZ): Estamos 
considerando o modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade. Incapacidade e Saúde 
(CIF)?  (Auditório da FACISA) – Profª. Egmar Longo  

11:10 – Formação de Grupos de Trabalho (GTs) para oficinas temáticas (Auditório da FACISA) 
Coordenadores de Oficinas  

Intervalo – Almoço  

13:30 – Realização de Oficinas Temáticas, coordenadas por monitores do evento, em 4 salas 
simultâneas, com capacidade máxima de 25 participantes por sala. DISCUSSÃO de 
FERRAMENTAS e ESTRATÉGIAS de avaliação nas Arboviroses  

15:30 – Reunião em plenária para apresentação e discussão dos GTs, coordenadas por líderes e 
representantes das subturmas.  

16:30 – Mesa de Debate 1: Estratégias de rastreio, mapeamento, identificação e controle de 
vetores e casos de Chikungunya e Zika Vírus na Atenção Primária à Saúde  (Auditório da FACISA) 
– Representante de Agente de Endemias, Vigilância em Saúde e Infectologista.   

  

22 de Novembro 

 

07:30h – Check in no evento para contabilização de carga horária (assinatura de atas)  

08:00h – Palestra 4: Estado da arte e evidências atuais para manejo das repercussões da 
Chikungunya (Auditório da FACISA) – Prof. Rodrigo Pegado  

08:40h- Palestra 5: Reabilitação centrada na criança e na família na Síndrome Congênita do Zika 
(SCZ)  (Auditório da FACISA) – Prof. Klayton Galante  



Intervalo – coffee break  

09:30 – Relato de Experiencia 1: Convivendo com as limitações de “coluna erguida” (Auditório 
da FACISA) Participantes: Paciente acometido por Chikungunya e um moderador (Profissional 
da Saúde)  

10:00 – Relato de Experiência 2: Ressignificando contextos a partir de mudanças (Auditório da 
FACISA)  Participantes: Pais de crianças com Síndrome Congênita do Zika (SCZ) e um moderador 
(Profissional da Saúde)  

10:30 - Mesa de debate 2: Interprofissionalidade nas Arboviroses – pontos de partida, caminhos 
e onde se quer chegar (Auditório da FACISA) – Professores e Profissionais convidados dos cursos 
de Enfermagem, Psicologia e Assistência Social  

11:10 – Orientações sobre Oficinas de trabalho do período da tarde (Auditório da FACISA) 
Coordenadores de Oficinas  

Intervalo para almoço  

13:30 – Realização de Oficinas Temáticas, coordenadas por monitores do evento, em 4 salas 
simultâneas, com capacidade máxima de 25 participantes por sala: ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
DE PESQUISA com cronogramas e metas  

15:30 – Oficina de Knowledge Translation – Tradução do Conhecimento – consulta à 
comunidade sobre a relevância dos projetos, com a participação de professores e pessoas 
envolvidas (famílias de crianças com a SCZ, pacientes com Chikungunya, profissionais e 
Gestores). Os discentes elaborarão um resumo leigo do projeto de pesquisa, para compreensão 
e debate por todos, de diferentes maneiras sobre o projeto. Esse momento será desenvolvido 
no formato de mini TED de 5 a 10 minutos, onde serão abordados os pontos principais dos 
projetos.   

(Auditório da FACISA) – Coordenadores de Oficinas  

16:30 – Encaminhamentos e considerações finais do evento.  

17:30 – Encerramento com Música e Arte.   

 


