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Introducao: Crianças com a Síndrome Congênita Associada à Infecção pelo vírus Zika(SCZ) estão atualmente na faixa etária para
inserção escolar e a análise desse processo inclusivo requer um olhar sobre a percepção do cuidador primário e dos agentes envolvidos,
tendo em vista a funcionalidade das crianças.

Objetivos: Verificar a percepção do cuidador primário acerca da funcionalidade e participação da criança com SCZ na rotina da creche.

Método: Trata-se de um relato de caso, por meio de análise das respostas a um questionário semiestruturado direcionado às mães de
crianças com SCZ. A entrevista foi realizada no Laboratório de Estudos em Pediatria(LEPed), na UFPE, com duração média de 30
minutos, sendo gravada e transcrita. O questionário semiestruturado foi elaborado para explorar os aspectos participativos e funcionais
da criança nas atividades da creche, compreender como a nova rotina da criança em contexto socioeducacional trouxe benefícios para o
binômio materno-infantil, sendo uma proposta inicial de instrumento para avaliação da inclusão escolar da criança com SCZ. A pesquisa
foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa da UFPE(CAAE 67002417.3.0000.5208).

Resultados: De acordo com o relato materno, houve um maior desenvolvimento da criança após entrada na creche, além de ter
otimizado seu próprio tempo para cuidar de si, do lar e resolver assuntos pessoais. Questionada sobre a sua participação nos cuidados da
criança na creche, relatou que auxilia procurando saber sobre o desempenho do filho nas atividades. Quanto ao acolhimento na creche, a
mãe relatou que os profissionais são qualificados e receptivos ao seu filho, e as crianças o acolheram. Em relação à acessibilidade da
creche, a entrevistada referiu que poderia ser melhor.

Conclusão: Pelo relato da mãe, a creche favoreceu o desenvolvimento do seu filho a partir do contato com outras crianças, apoio e
qualificação dos profissionais. Além disso, a inclusão da criança no âmbito da creche lhe foi favorável, afinal houve melhor
gerenciamento do tempo para cuidados pessoais."
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