
Proteção Social às crianças diagnosticadas com 
microcefalia e suas famílias 

Brasília-DF 
Junho de 2016 



Plano Nacional de Enfrentamento à 
Microcefalia 

Eixos de atuação: 

 

1. Mobilização e combate ao mosquito Aedes 
aegypti;  

2. Atendimento às pessoas; e  

3. Desenvolvimento tecnológico, educação e 
pesquisa. 

 



Assistência Social 

Tem o papel 
preponderante 

de atuar, 
articuladamente: 

Eixo 1 - Mobilização e combate ao mosquito 
Aedes aegypti 

Eixo 2 - Atendimento às pessoas: ações 
relativas aos casos suspeitos ou confirmados 
de microcefalia, com vistas a garantir a 
proteção social integral às crianças e suas 
famílias. 



 Sub Eixo : Organização da Rede de Atendimento 

 
MARCOS LEGAIS 
 Publicação e divulgação da Instrução Operacional Conjunta – N 

º 01 (MDS/MS) para as redes de assistência social e saúde; 
 
 Portaria Interministerial MS/MDS Nº 405,  de 15 de março de 

2016 
(Em discussão prorrogação por 60 dias) 
 

 Publicação e divulgação da Instrução Operacional Conjunta – N 
º 02 (MDS/MS) para as redes de assistência social e saúde;  

 

 

 

 
 
 
 

 

Eixo - Atendimento às Pessoas 



Instrução Operacional Conjunta – N º 01 (MDS/MS) 

Estabelece  procedimentos  e  rotinas conjuntas  de  
atenção  às  famílias  no  âmbito  do Sistema  Único  de  
Assistência  Social  e  do  Sistema Único  de  Saúde  no  
enfrentamento  ao  mosquito Aedes  aegypti  e  
atenção  às  famílias  com  casos  de microcefalia. 

Plano  de ação composto por 2 (dois) eixos:  
I - Prevenção;  
II  -  Acolhida,  Cuidado  e  Proteção  Social,  com  vistas  
a  oferecer  suporte  às  famílias, especialmente 
gestantes e bebês. 



Estratégia de Ação Rápida para o Fortalecimento da 
Atenção à Saúde e da Proteção Social de Crianças com 

Microcefalia 

Portaria Interministerial nº 405, de 15 de Março de 2016 

Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome e Casa Civil  



 Busca Ativa de crianças com suspeita ou confirmação de microcefalia 

 Acelerar a confirmação do diagnóstico de microcefalia 

 Fazer a avaliação clínica (pediátrica, oftalmológica, neurológica, auditiva e 
outras avaliações necessárias) 

 Encaminhar as crianças com microcefalia para os serviços de reabilitação 

 Custeio dos exames de imagem e deslocamento até unidades de saúde 

 Instruir as famílias para a possibilidade de benefício da assistência social, 
nos casos com renda per capita de até R$ 220,00 

 Laudo médico circunstanciado: acelerar a concessão do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 

Objetivo 



Público-alvo da Estratégia 

5 mil crianças notificadas com suspeita de microcefalia ou com 
diagnóstico confirmado e suas famílias 

Boletim Epidemiológico de Microcefalia, 
até 5 de março 
 6.158 casos notificados 
 4.231 casos suspeitos 
 745 casos confirmados 
 1.182 descartados 



Incentivo financeiro 

O Ministério da Saúde vai disponibilizar aos estados e DF R$ 2,2 
mil por criança notificada como caso suspeito ou confirmado 
para microcefalia 

Totalizando investimento de R$ 10,9 milhões 

Valor será pago em duas parcelas: 50% após publicação da 
portaria e 50% após prestação de conta do atendimento 

Cada unidade federativa e municípios deverão ajustar o 
cumprimento da iniciativa nas respectivas Comissões 
Intergestores Bipartites (CIB) 

A ação tem prazo de até 31 de maio 



Monitoramento 

Planilhas com informações dos atendimentos enviadas pelos estados, 
semanalmente 

 Lista nominal dos casos 

 Número de crianças localizadas 

 Diagnóstico confirmado ou excluído 

 Atendidas e local de atendimento 

 Família em situação de vulnerabilidade social 

 
 

 



 
Benefícios Assistenciais   

  

 Inserir as crianças e suas famílias nos serviços de proteção social, além 
de possibilitar o encaminhamento para a obtenção de benefícios 
assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC); 

 
 Acolher crianças e famílias nos serviços assistenciais, como os oferecidos 

pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); 
 

 Direcionar as famílias que se enquadrem na faixa de vulnerabilidade 
(renda mensal per capita de ¼ do salário mínimo, ou seja,  até R$ 220,00) 
para o INSS para a obtenção do BPC (1 salário mínimo mensal); 

 
 Os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) vão orientar 

gestantes para o acompanhamento pré-natal e as puérperas e bebês para 
as redes de Atenção Básica e Especializada, para consultas e diagnóstico. 

  



Benefícios Assistenciais 

 Pactuar na Comissão Intergestores Bipartites (CIB) quais estabelecimentos de 
saúde serão autorizados a emitir o laudo médico circunstanciado de casos 
com diagnóstico conclusivo de microcefalia;  

 

 Os serviços de saúde autorizados deverão emitir laudo médico de 
confirmação da microcefalia e seu grau de acometimento, em duas vias e 
assinado pelo responsável médico do estabelecimento: uma via entregue ao 
responsável legal pela criança e a outra ao gestor estadual do SUS, para a 
atualização do caso nos dados da vigilância epidemiológica; 

 

 A guia da família será utilizada para os procedimentos de inclusão nos 
serviços de reabilitação, além do encaminhamento ao Centro de Referência 

em Assistência Social (CRAS) e para início do processo de concessão do BPC. 



Proteção Social 
 

 A Assistência Social identifica as barreiras que impedem o acesso dessas 
famílias aos serviços públicos e articula ações entre a sua rede e as outras 
políticas públicas para atender as necessidades dessas pessoas.  

 
 A rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é responsável pelo 

acompanhamento das famílias com casos de crianças com microcefalia, 
garantindo, assim, a proteção social e reduzindo a vulnerabilidade.  

 
 É papel dos serviços de saúde e também das equipes de Atenção Básica, 

encaminhar ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) as 
famílias que tenham crianças com microcefalia, para inclusão nos serviços 
socioassistenciais e orientação quanto aos benefícios assistências. 

 
 

  
  



Articulação com o INSS 

Importante estabelecer ações articuladas das redes de 
Assistência Social e INSS no apoio ao processo de 
requerimento do Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social – BPC, pelas crianças diagnosticadas 
com microcefalia, que disponham do laudo médico 
circunstanciado emitido pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS, nos termos do art. 4º da Portaria Interministerial 
MS/MDS Nº 405, de 15 de março de 2016.  



As unidades da Assistência Social, ao atenderem famílias com o diagnóstico 
confirmado de microcefalia, deverão adotar os seguintes procedimentos: 

1. Efetuar a inscrição da família no Cadastro Único de Programas 
Sociais do Governo Federal; 

2. Prestar informações completas e qualificadas quanto à 
proteção social a que a família e ou a criança tem direito, 
inclusive as informações referentes aos critérios para acesso ao 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC;  

3. Realizar análise prévia do perfil socioeconômico da família para 
elegibilidade ao BPC; 

 



Quando o perfil socioeconômico da família for 
compatível com os critérios do BPC 

A unidade da Assistência Social deverá: 

• apoiar a família no preenchimento dos formulários que tratam respectivamente do 
Requerimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC e da 
Declaração da Composição do Grupo e Renda Familiar - BPC; 

• Apoiar a família na organização do conjunto dos documentos exigidos para protocolar o 
requerimento do benefício junto as Agências de Previdência Social - APS,  

• Comunicar à família que todos os procedimentos relativos ao agendamento do requerimento 
e da avaliação da deficiência para fins de direito ao BPC serão realizados pela unidade da 
Assistência Social junto ao INSS e, que a data e hora de comparecimento na Agência da 
Previdência Social serão informadas posteriormente;  

• Providenciar o encaminhamento de uma listagem nominal, de preferencia com regularidade 
semanal, em formulário próprio, via remessa eletrônica ao setor de agendamento do INSS, 
Serviço de Atendimento – SERAT da Gerência Executiva.  

• Comunicar à família a data, horário e local agendado para o comparecimento na Agência da 
Previdência Social para a habilitação do requerimento do BPC e realizar a avaliação da 
condição de deficiência; 

• Prestar informações relevantes que possam contribuir na análise do direito ao benefício; 

• Encaminhar a família, munida dos documentos, à Agência da Previdência indicada, no 
endereço, dia e hora agendado pelo INSS para o atendimento presencial; 

• Viabilizar, quando necessário, meios para o deslocamento da família até à Agência do INSS. 



N % 

Permanecem 

em 

investigação 

Investigados 

e 

confirmados 

2,3 

Investigados 

e 

descartados 

4 

BRASIL 7.623 100 3.257 1.434 2.932

1 Alagoas 294 3,9 69 70 155

2 Bahia 1103 14,5 646 247 210

3 Ceará 486 6,4 210 102 174

4 Maranhão 257 3,4 77 126 54

5 Paraíba 881 11,6 313 129 439

6 Pernambuco 1968 25,8 541 359 1068

7 Piauí 167 2,2 15 82 70

8 Rio Grande do Norte 425 5,6 264 108 53

9 Sergipe 231 3 142 50 39

5812 76,2 2277 1273 2262

10 Espírito Santo 142 1,9 86 11 45

11 Minas Gerais 112 1,5 54 3 55

12 Rio de Janeiro 446 5,9 271 61 114

13 São Paulo 306 4 186 8 112

1006 13,2 597 83 326

14 Acre 38 0,5 21 0 17

15 Amapá 10 0,1 2 7 1

16 Amazonas 20 0,3 11 4 5

17 Pará 30 0,4 29 1 0

18 Rondônia 15 0,2 4 4 7

19 Roraima 24 0,3 9 8 7

20 Tocantins 137 1,8 96 8 33

274 3,6 172 32 70

21 Distrito Federal 41 0,5 2 5 34

22 Goiás 134 1,8 68 14 52

23 Mato Grosso 217 2,8 109 15 93

24 Mato Grosso do Sul 18 0,2 2 2 14

410 5,4 181 36 193

25 Paraná 37 0,5 6 4 27

26 Santa Catarina 6 0,1 1 1 4

27 Rio Grande do Sul 78 1 23 5 50

121 1,6 30 10 81

Fonte: Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal (dados atualizados até 21/05/2016).

Total acumulado de casos 

notificados de 2015 a 2016 

Casos notificados de Microcefalia e/ou 

Alterações do SNC2, sugestivos de 

infecção congênita, em fetos, 

abortamentos, natimortos ou recém-

nascidos.  Nº 
REGIÕES E UNIDADES 

FEDERADAS 

Tabela 1 – Distribuição acumulada dos casos notificados de microcefalia e/ou alterações do SNC, 

segundo definições do Protocolo de Vigilância. Brasil, de 08 de novembro de 2015 a 21 de maio 2016 

(SE 45/2015 - SE 20/2016).

REGIÃO SUL 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

REGIÃO NORTE 

REGIÃO SUDESTE 

REGIÃO NORDESTE 




