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1-  APRESENTAÇÃO 

 

 

No Portfólio N
o 

1–Capitulo 1, se elaborou uma proposta alternativa de trabalho em relação a 

problemas detectado nos usuários do posto através de uma demanda de saúde insatisfeita. 

Criou-se um projeto de intervenção, focalizado na implementação das consultas em 

puericultura, visando disponibilizar um melhora na atenção das consultas em crianças de 0-2 

anos de idade na área da USF Santa Helena, através de ações coletivas de intervenção que 

possibilitam detectar as doenças em um nível primário de prevenção, efetuando ações 

concretas de promoção da saúde em um ambiente diferente do atendimento médico, 

trabalhando com atividades de humanizações e orientação especifica para diminuir a 

morbidade e mortalidade nesta faixa etária. 

Metodologicamente o projeto trata de trabalhar, utilizando a caderneta da criança 

como recurso de fácil acesso aos usuários, com fins de incentivar o uso da mesma, 

focalizando tópicos através de ações, incluindo promoção e proteção da saúde. 

Através de um cronograma de atividades, os encontros de consultas coletivas 

ocorrerão uma vez por semana em relação aos grupos etários designados em cronograma. 

Os objetivos estão principalmente focalizados em aumentar a demanda em 

puericultura, usando estratégias coletivas de abordagem de fácil acesso e interpretação, 

trabalhando multidisciplinarmente, valorizando a humanização dos usuários e suas 

necessidades insatisfeitas. 

Em  relação  ao  Portfólio  N
o   

2-  Capítulo  2,  neste  capitulo  individualizamos um caso 

complexo do aprendizado, com um caso do dia a dia em nossa unidade de saúde. 

Particularmente se abordou o diagnostico de uma família com síndrome mental em 

todos seus integrantes, somado a um alto grau de vulnerabilidade social. 

Foram implementadas, abordagens familiares e individuais no estudo do caso, tratando 

de incorporar através do genograma (relações familiares), logrando uma clara visualização do 

histórico familiar, e identificando situações clinicas de grande carga emocional. 

Este estudo abordou uma rápida analise no reconhecimento e ativação do fluxograma 

de atenção, em relação aos critérios de intervenções nas atividades multidisciplinares do caso. 

O Portfólio N
o 

3-Capitulo 3, foram selecionados 3 casos da minha unidade em relação à 

freqüência de diagnostico e consulta, com relação aos casos complexos estudados,  no 

portfólio 3. 
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Os casos clínicos selecionados estiveram relacionados às situações de doença crônica, 

de difícil manejo e resolutividade. 

Esta analise comparativa de casos similares, trouxe uma melhor visão para o 

enriquecimento das metodologias de abordagem clinica e terapêutica multidisciplinar, 

logrando identificar na maioria dos casos alguns paradigmas referenciados ao processo de 

gestão local de saúde, humanização no atendimento e transversalidade das políticas públicas. 

Neste capítulo, tratou-se de correlacionar e identificar a problemáticas clinica dos 

casos, com os antecedentes na bibliografia medica existente, com a finalidade de dar um 

suporte contextual científico. 

Em outra ordem, os antecedentes bibliográficos encontrados possibilitaram estabelecer 

uma comparação na abordagem das problemáticas dos casos selecionados, melhorando a 

capacidade de resolutividade dos mesmos. 

No Portfólio 4, -Capítulo 4, está relacionado com as praticas médicas na atenção domiciliar, 

referenciando especialmente a manejo das visitas domiciliares ,em relação a doenças crônicas 

e seu enfoque epidemiológico. 

A partir da analise de três casos de visita domiciliar, planteia-se o manejo e a situação 

particular das visitas domiciliares na unidade, o entorno sócio demográfico e epidemiológico 

comprometido às mesmas e a dinâmica de resolutividade em relação à abordagem das visitas. 

Este capítulo trata se de aprofundar e resgatar o sentido da prioridade do paciente no 

contexto domiciliar, tratando de identificar suas necessidades desde outra abordagem e 

diagnostico. 

Novas propostas foram estudadas para melhorar as visitas domiciliares em relação à 

vigilância epidemiológica, registro de atenção domiciliar e monitoramento de prioridades. 

O Portfólio No5-Capítulo 5, neste capitulo, trata se de uma analise reflexivo conclusivo de 

identificação de 9 casos estudados no curso, que possibilitaram um enriquecimento na 

abordagem do diagnostico e resolutividade na prática médica do dia a dia no posto de saúde. 

A seleção dos casos estudados no curso abordou uma melhoria no conhecimento e 

interpretação de diagnósticos com os casos reais do posto. 

Uma característica importante a destacar neste capítulo, foi que ela esteve relacionada 

com o surgimento de novas propostas de intervenção no diagnostico clinico e da atenção 

básica em saúde, assim como novos cenários de discussão, que foram surgindo em relação à 

educação permanente e fluxogramas de atendimento, visando uma qualidade de saúde íntegra 

e multidisciplinar. 
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RESUMO 

 

 
 

Este projeto visa disponibilizar um melhora na atenção das consultas de puericultura em 

crianças de 0-2 anos de idade na área da USF Santa Helena através de ações coletivas de 

intervenção que possibilitem detectar as doenças em um nível primário de prevenção, 

efetuar ações concretas e ações de promoção da saúde em um ambiente diferente do 

atendimento médico, trabalhando com atividades de humanização e orientações especificas 

para diminuir a morbidade e mortalidade nesta faixa etária. 

 
Palavras chaves: Humanização, consultas coletivas, nível de prevenção na atenção 

básica de puericultura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em fevereiro de 2014 a USF Santa Helena, iniciou a implementação do sistema de 

acolhimento para todas as consultas dos usuários do sistema de saúde publica da 

Lomba do Pinheiro, cumprindo com as seguintes diretrizes: 

 Ampliar a cobertura de atendimento da população. 

 Possibilitar ações coletivas com a participação diretamente dos usuários. 

 Valorizar a abertura de encontro entre o profissional e o usuário na 

condução do processo de implementação da saúde. 

 Elaboração de projetos terapêuticos através de linhas de orientação e cuidado. 

 

Através do processo de construção de novas diretrizes e ações de acolhimento, 

foram criados projetos após a discussão na identificação de prioridades em relação 

às necessidades dos usuários e o seu grau de vulnerabilidade. 

Dois novos projetos foram implementados, o projeto de puericultura e o projeto de 

saúde mental, visando complementar e fortalecer as atividades do processo de novo 

atendimento. 

Especificamente sabemos que as ações de puericultura são ações que precisam 

de tempo, espaço e de um vinculo afetivo que não necessariamente vão ser 

detectadas no acolhimento ou na consulta medica  estas  atividades  são 

contempladas no Processo Nacional de Humanização,estabelecendo uma postura 

realista e metodológica, (Ministério da Saúde, Brasília, PNH,2010,p46): 

 
Urge que problematizemos o que podemos o 

que queremos, e principalmente como fazemos para contribuir na construção de 

outro modo de agir e construir nossas relações no campo da saúde e do próprio 

viver, (Ministério da Saúde, Brasília, P.N.H., pg.46, 2010). 

 
Nessa postura da equipe de saúde surge à necessidade de criar espaços de ação, com 

atividades coletivas para que os usuários possam sentir-se identificados nas ações de 

saúde. 

 
2. PROBLEMA 

 

 
Dificuldade de acesso e acompanhamento nas consultas de puericultura em 

nossa área de abrangência. 



9 
 

 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

 

Nossa Unidade de Saúde Santa Helena, Lomba do Pinheiro, Partenon , Porto 

Alegre, apresenta uma população na área de abrangência de 6000 usuários, dentro 

deles ,  141 crianças  encontram-se no grupo etário de 0-24 meses de idade. 

Previamente à implantação do acolhimento já se tinha detectado uma 

disparidade entre as crianças cadastradas de 0 a 2 anos de idade e as consultas 

programadas de puericultura. 

Após ações de acolhimento esperava-se um  aumento  na demanda das consultas 

de puericultura assim como nas demandas imediatas das mesmas. A situação não 

melhorou, e buscamos procurar outras estratégias de abordagem para captar a 

demanda dos usuários e poder estimular a sua participação no processo de saúde na 

unidade. 

Nosso maior problema está focalizado no acesso às consultas, assim  como 

também o tempo de atendimento nas consultas medicas orientadas na puericultura. 

Sabemos que o acolhimento pode melhorar as demandas imediatas dos usuários, 

mas as práticas de puericultura na maioria das vezes não são beneficiadas mediante o 

processo de acolhimento. 

Achamos que as consultas coletivas funcionam como estratégia operacional para 

lograr o processo de acesso dos usuários na unidade, assim como para promover 

espaços de  debate,  enriquecendo experiências de vida, ou seja, a puericultura  pode 

se encaixar em tais propósitos. 

Através destas ações multidisciplinares, promovem-se outras ações que são 

identificadas através da vigilância e elaboração de fatores de riscos que são de suma 

importância para a gestão e planejamento das prioridades estratégicas que não são 

detectadas mediante uma consulta agendada. 

As consultas coletivas de puericultura visão afiançar o vínculo no atendimento e 

orientar as dúvidas, assim como a participação na troca de experiências dos usuários. 

As mães precisam sentir-se apoiadas e as crianças devem ser vistas dentro do contexto 

de suas famílias e comunidade. 

Em outro ponto de vista o atendimento de puericultura em grupo, introduzido e 

recomendado há mais de vinte anos: 



10 
 

 

 

È uma estratégia em que o pediatra age 

como facilitador da discussão de temas de saúde entre famílias com filhos de idades 

similares. Tem a vantagem de mesclar a orientação preventiva com a troca de 

experiências entre os pais, com resultados positivos em termos de aquisição de 

conhecimentos, satisfação e índice de retorno (Danilo Blank, Jornal de Pediatria, Vol. 

79, Supl.1, S15, 2003). 

 

Dentro da nossa  experiência,  com  relação  às  consultas  de  puericultura  na 

Unidade de Saúde Santa Helena, após os acolhimentos  serem  implantados, 

trouxeram um aumento da demanda imediata em puericultura, levantando assim 

algumas queixas que podem ser resolvidas com atividades grupais de promoção e 

proteção da saúde. Verificamos então , que as consultas coletivas podem melhorar a 

qualidade do atendimento nessa faixa etária, pois nesses tipos de consultas 

predominam certos fatores, que são indispensáveis nessas melhoras,  tais  como: 

espaço físico de reunião acolhedor, tempo maior do atendimento, vinculo adquirido 

entre os profissionais e os usuários, trocas de experiências  e debates  construtivos 

entre os usuários almejando assim o desenvolvimento da autonomia das mães ainda 

com, formações de projetos, oficinas de nutrição para o desenvolvimento e 

crescimento da criança,etc. 

Com relação a pesquisas comparativas em relação a 

consultas individuas e consultas grupais ou  coletivas  determinou-se  que  as 

consultas coletivas tratam de promover  uma melhor  interação  mãe-filho  baseado 

na troca de experiências, (Taylor JA. Davis RI.Et. Al.   Pediatrics,1997,99:E9). 

 
As  consultas  de  puericultura  na   USF   Santa 

Helena, têm um tempo restrito, limitando se assim a um diagnostico clinico 

antropométrico de trinta minutos ,deixando muitas questões a se tratar ,tais como: a 

abordagem sócio cultural de mãe e filho, identificação do perfil do binômio mãe-filho 

na consulta médica, a avaliação e autonomia das mães em relação a seguridade dos 

conhecimentos na construção do processo de saúde , estes tópicos são importante para 

que o puericultor possa trabalhar na integralidade da disciplina. 

É preciso saber ouvir e valorizar as 

preocupações das mães e ao mesmo tempo dar informações claras, com uma atitude 

acolhedora, de cumplicidade e responsabilização em torno da dificuldade a ser 

enfrentada pela mãe, (Valéria Ubaldo Araujo Vidal, Universidade Federal 

Fluminense, pg.50,2011.) 
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“Sem dúvida, as consultas coletivas estão relacionadas com o principio de 

assistência integral”(Lucia Helena Garcia Penna, Et. Al., Universidade de São 

Paulo,pg.3, 2008) , e as mesmas podem ser implementadas favorecendo  a  promoção 

e prevenção da saúde assim como também em outro grupos de doenças, atuando na 

otimização das estratégias de planificação e identificando a população vulnerável no 

sistema de saúde. 

O acompanhamento em nossa unidade tem sido essencialmente técnico e 

normativo, as ações desenvolvidas são aquelas preconizadas pelo Ministério  da 

Saúde. 

Quanto à sistematização do cuidado a assistência é feita através das consultas de 

puericultura. O acompanhamento das consultas em puericultura é mensal, mas o 

atendimento é por acolhimento, e as maiorias das queixas apontam a doenças que 

podem  ser  prevenidas mediante  grupos  ou  consultas coletivas. 

Utiliza-se o prontuário convencional e a caderneta de saúde das crianças, que 

algumas vezes com relação aos tópicos as mesmas estão preenchidas de forma 

incompleta, alem de que as maiorias das mães carregam este instrumento sem saber 

ou ter noção da importância dos conteúdos da mesma. 

O enfoque estatístico demonstrou que existe uma redução significativa da 

mortalidade infantil na região da Lomba do Pinheiro no período de 2001 a 2011, na 

porcentagem de 50%, mas ainda continua com um  índice  elevado  em  comparação 

as outras regiões da  cidade  de  Porto  Alegre  (Prefeitura  Municipal  de  Porto 

Alegre, Plano Municipal de Saúde,2014-2017, pg.109). 

Acredito  que  o  trabalho  de  promoção  e  proteção  da  saúde  em 

puericultura focalizado nas consultas coletivas é importante para diminuir  a 

morbidade e mortalidade infantil, geralmente as mães concorrem à  consulta para 

saber o estado de crescimento e desenvolvimento da criança, mas existem tópicos que 

são incompletamente abordados pela falta de tempo nas mesmas, isso produz uma 

demanda insatisfatória na consulta médica. 

Existem tópicos específicos na atenção integral da criança que podem ser 

abordados em nossa unidade de saúde, a través  das  consultas  coletivas para  reduzir 

a mortalidade infantil,  (Ministério  da Saúde Integral da Criança, Pg.34.2004). 

Entretanto não há um esquema metodológico especifico para o desenvolvimento 

neuropsicomotor. 
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Por isso achamos que as consultas coletivas possam ser abordadas como uma 

medida de complementação a esta problemática. 

As consultas programadas em puericultura estão focalizadas somente no 

desenvolvimento físico, especificamente controle e orientação do estado de 

crescimento e desenvolvimento com algumas poucas orientações em relação aos 

tópicos e diretrizes da assistência à saúde da criança. 

No entanto, acreditamos que as consultas  coletivas  em  puericultura  podem 

ajudar a fortalecer os dados do SISVAN em relação à alimentação complementar e 

aleitamento materno, implementando um sistema de  registro  de  avaliação 

nutricional para melhorar e incentivar na promoção da saúde, na alimentação 

complementar e aleitamento materno. 

 
De fato verifica-se que não existe uma periodicidade regular de envio das 

informações coletadas por DATA SUS, sendo que esta também não é cobrada ou 

definida em relação à população atendida por demanda espontânea (Ministério da 

Saúde, Atenção Primária,Modulo IV, 2002). 

 
A partir dos  dados  coletados  no  SISVAN,  percebe-se  a  precoce    introdução 

de alimentos  para  crianças  com  até  6  meses  de  idade,  como  o  consumo  de 

papas salgadas, bebidas ou preparações adoçadas, incluindo nesse grupo os 

refrigerantes. Esses dados devem servir de alerta para as equipes orientarem as 

famílias com relação  à  introdução  de alimentos, (Jainine Giuberti Coutinho,Et.   Al, 

,pg.688-699,2009). 

 

 
Os espaços e os tempos oferecidos pelas consultas coletivas podem ajudar a contribuir 

na identificação precoce dos fatores de risco, com uma visão coletiva de abordagem, 

melhorando a qualidade dos dados no sistema de referência da vigilância nutricional e 

epidemiológica na saúde da criança. 
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4-   OBJETIVO GERAL 

 

 
Aumentar a assistência integral das consultas de puericultura através de ações 

coletivas nos usuários da USF Santa Helena de Porto Alegre. 

 

 
 

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Aumentar o acesso do usuário nas consultas de puericultura em até 

70%, através de ações coletivas em saúde. 

 Programar ações de saúde integral das crianças com idade de 0 a 

2  anos  de  idade, focalizadas na prevenção e promoção da saúde. 

 Identificar fatores de vulnerabilidade social e ambiental através  de 

ações coletivas de trabalho. 

 Identificar precocemente os desvios nutricionais,  estabelecendo 

condutas imediatas através de um sistema de cartografia social 

programada com ajuda de georreferenciamento. 

 Avaliar critérios de autonomia das mães em relação aos cuidados da 

criança com idade de 0 a 2 anos de idade. 

 Estabelecer estratégias compartilhadas nas consultas coletivas e nos 

acolhimentos, com fins de detectar fatores de risco na saúde integral da 

criança. 

 Incorporar nas consultas coletivas, uma metodologia  para  uma 

avaliação sistemática do desenvolvimento neuropsicomotor. 

 Implementar nas consultas  coletivas  e  no  atendimento,  um  sistema 

de dados para a avaliação do aleitamento materno e da alimentação 

complementar em crianças de 0 a 24 meses com relação ao dia anterior 

da consulta ou atendimento, fortalecendo as atividades do SISVAN e o 

DATASUS na atenção básica. 
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6- REVISÃO DA LITERATURA 

 

 
 1 PUERICULTURA E ASSITENCIA INTEGRAL DA CRIANÇA 

 

A puericultura, área da pediatria voltada 

principalmente para os aspectos de prevenção e de promoção da saúde, atua no 

sentido de manter a criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de 

modo que atinja a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da 

infância. Suas ações priorizam a saúde em vez da doença. Seus objetivos básicos 

contemplam a promoção da saúde infantil, prevenção de doenças e educação da 

criança e de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos riscos de 

agravos à saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes. 

Para ser desenvolvida em sua plenitude,  deve 

conhecer e compreender a criança em seu ambiente familiar e social, além de suas 

relações e interação com o contexto socioeconômico, histórico, político e cultural em 

que está inserida. 

Isto se torna fundamental, pois a ação médica, além de 

serem dirigidas à criança, reflete-se sobre o seu meio social, a começar pela família. 

Sem o envolvimento desta, as ações que visem às crianças não terão sucesso, (Del 

Ciampo, Et. Al., pg.741,2006). 

 
De acordo com os princípios norteadores do cuidado da saúde da criança, os focos 

principais da atenção integral estão identificados através das seguintes diretrizes de 

atuação: 

 

 Acolhimento. 

 Resolução. 

 Ações coletivas focalizadas na prevenção e promoção da saúde. 

 Participação da família/com controle de gestão local. 

 Avaliação permanente e sistematizada de toda assistência prestada. 

 

As atividades de puericultura no recém nascido assim como a avaliação dos 

fatores de risco são ações prioritárias que não devem ser esquecidas pela equipe de 

saúde na assistência integral da criança. 

As atividades de compromissos de assistência integral da criança devem estar em 

relação com a dos tópicos perfeitamente em ações  focalizadas  na  vigilância   da 

saúde   da   criança   que   garantem    o  crescimento  da  criança:    triagem   neonatal 

,aleitamento materno ate o primeiro ano de vida e exclusivo ate os seis meses, 

imunização, saúde bucal, saúde mental, saúde alimentar e atividades orientadas a 
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prevenir o desenvolvimento da criança focalizadas na vigilância da mortalidade 

infantil produzida pela seguintes causas: crianças com deficiência, distúrbios 

nutricionais, carências vitamínicas, doenças infectocontagiosas, doenças parasitárias, 

doenças respiratórias e violência infantil. 

 
A abordagem da saúde integral da criança deve ter como eixo a visão global da 

criança identificando como aquela de maior vulnerabilidade de risco de forma a 

orientar a prioridade de atendimento da criança com algum sinal de atendimento e 

aconselhamento da mãe/ família na continuidade da assistência até a resolução dos 

problemas apresentados (Ministério da Saúde, Brasília, Agenda de Compromisso 

para saúde integral da criança, Princípios norteadores, pg.14.2004). 

 
 

6.2-    PUERICULTURA E HUMANIZAÇÃO 

 

 

Tratar de humanização e regatar o respeito à vida considerando as 

circunstancias sociais, éticas, educacionais e psíquicas do ser humano. Esses valores 

são incorporados na saúde como complementares aos aspectos técnicos e científicos 

que cada vez privilegiam a objetividade generalidade e causalidade no atendimento. 

O atendimento humanizado configura-se como uma inseparabilidade entre 

atenção e produção dos processos de produção de saúde que aumentam o grau de 

apertura da comunicação intra e inter grupos na co-responsabilidade dois sujeitos, 

(Monteiro Al., Et.Al ,2012,pg. 724-733). 

Em relação ao atendimento na criança é necessário refletir sobre o 

desenvolvimento infantil em sua integralidade compreendendo-o como um processo 

que envolve a família e não se restringe somente à ausência de doença(Ministério da 

Saúde,Brasília,2004). 

Os princípios norteadores do cuidado da criança abrangem práticas e ações 

intersetoriais que proporcionam a cada profissional o desenvolvimento de ações que 

contemplem acesso universal, assistência integral, acolhimento, equidade e 

participação da família. Contribuindo assim um modelo de assistência que favoreça o 

acompanhamento e aproximação das famílias às equipes de saúde na construção de 

um vínculo terapêutico e um atendimento humanizado, (Ministério da Saúde, Brasília, 
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Agenda de Compromisso para desarrolho integral da criança, princípios norteadores, 

pg.11, 2004). 

 

 

6.3- BANCO DE DADOS E ORGANIZAÇÃO 

 

 

Para compreender as necessidades e programar atividades concretas  em  relação 

ao desenvolvimento e crescimento da criança orienta-se a partir de situações  de 

analise e disponibilidade de dados. 

Os dados quadrimestrais do PMAQ em relação à puericultura somente podem 

orientar a situações concretas do número de consultas agendadas, estado de 

imunização, teste de triagem neonatal, ou seja, ações tradicionais que não avaliam a 

situação familiar da criança. 

O modelo tradicional de prática pediátrica, restrito 

às quatro paredes do consultório, baseado em consultas rápidas de um médico 

com uma família, hoje em dia já não dá conta de todas as demandas de um 

trabalho integral de promoção da saúde. É mais do que evidente que as 

exigências modernas de atenção abrangem às chamadas "novas morbidades" 

(problemas familiares e sociais, problemas escolares e de comportamento, 

violência e maus-tratos, injúrias físicas, risco de suicídio, obesidade, influências 

da mídia, abuso de drogas, riscos da atividade sexual, etc.), somadas às ações 

tradicionais (monitoração do crescimento, orientação nutricional, imunizações, 

etc.), excederam em muito a capacidade de atendimento do referido modelo, 

(Danilo Blank, 2003). 

 

 

 
6.4-  AVALIAÇÃO DO FATOR DE RISCO NAS CONSULTAS COLETIVAS 

 

 

De acordo as normas de pediatria a avaliação dos fatores de risco no 

crescimento e desenvolvimento na saúde integral da criança e de soma importância 

para prevenir a mortalidade infantil e atuar em forma precoce nas intercorrências. 
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Os fatores de riscos podem ser detectados no somente na consulta 

pediátricas, as visitas domiciliares, e a participação da equipe da unidade básica 

contribuem na identificação dos mesmos. 

Na pediatria do mundo contemporâneo fala-se de saúde coletiva e   dentro 

de esse contexto os fatores de risco devem ser abordados de maneira coletiva 

valorizando a saúde integral da criança e avaliando a  força  de  associação dos 

mesmos aos problemas de saúde das crianças dentro de um marco social ambiental 

familiar, contemplando assim a incorporação dos fatores de riscos coletivos e 

individuais, podendo definir grupos mais vulneráveis, e através de ações especificas 

para eliminar ou atenuar os riscos, oferecer-lhes maior proteção, ver tabela de 

”,(Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde de Ceará, 2002). 

 

 

6.5 MAPEAMENTO DA VULNERABILIDADE 

 

 

A partir das informações recebidas da coleta de dados em relação aos fatores 

de risco de puericultura coletivos e individuais, nas consultas coletivas podemos 

geograficamente referenciar nas áreas sistemáticas divididas em nosso território de 

abrangência S1 e S2 da UBS de Santa Helena. 

Esta atividade prioriza e focaliza áreas de vulnerabilidade social com fins de 

estabelecer estratégias especificas na prevenção e promoção da saúde integral da 

criança de 0 a 2 anos de idade. 

As importâncias da identificação do risco biológico e social, na cartografia 

espacial das áreas de abrangência proporcionam uma clareza na identificação da 

vulnerabilidade sócio demográfica na toma de estratégias e  decisões 

multidisciplinares este trabalho poderia ser executado através de atividades 

complementares com apoio dos recursos humanos que a unidade possui (residentes da 

Escola de Saúde Pública-Universidade Federal de Rio Grande do Sul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7- METODOLOGIA 
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Trata-se de encontros semanais com crianças de 0 a 2 anos de idade das duas 

áreas de abrangência convocados por grupo etário na seguinte distribuição: 

 

 

Os participantes das apresentações nas consultas coletivas estarão 

representados  pelos seguintes recursos humanos : 

 
 

 Um ACS da área de abrangência. 

 Uma técnica de enfermagem. 

 Um médico generalista. 

 Um enfermeiro. 

 Cirurgião dentista, técnica de odontologia. 

 Residentes da escola de Saúde Pública da UFRGS 

(Fisioterapeuta, Enfermeiro, Trabalhadora Social, residentes de 

odontologia). 

 

 

 
Achamos que o uso da CSC (caderneta da saúde da criança) é um documento 

de imprescindível para a promoção da saúde da criança, especialmente no 

desenvolvimento de sua faixa etária mais que alguns casos não contempla em 

consideração fatores de risco ao DNPM (desenvolvimento neuropsicomotor), como 

faz o AIDPI (atenção integrada às doenças prevalentes na infância), os quais 

influenciam diretamente o desenvolvimento da criança, por isso em esses casos 

utilizaremos em complementação a CSC os enquetes de fatores de risco coletivo e 

individual que serão apresentados nos anexos,(Claudia Regina Alves ,Et. Al., Rio de 

Janeiro,2009). 

 

 

As intervenções temáticas estarão focalizadas seguindo como base 

os tópicos principais da Caderneta de Saúde da Criança com o seguinte 

delineamento, (Ministério da Saúde, Brasília, Nova Caderneta da Criança, 2009): 
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- Orientações gerais: 

- O grupo deverá ocorrer com a participação de duas pessoas da equipe e 

um residente. 

 

 
- Todas as páginas citadas encontram-se na Caderneta de Saúde da 

Criança. - Orientar que todas as mães tenham a Caderneta de Saúde  da 

Criança em mãos para melhor acompanhar 

o grupo. 

- Confirmar na tabela abaixo, se todos os participantes presentes estão de 

acordo com a idade da consulta (se todos são mesmo para consulta coletiva). 

 
- Evoluir tudo em todos os prontuários e nas Cadernetas de Saúde da Criança 

(dados sobre peso, comprimento e perímetro cefálico, orientações dadas e se as 

vacinas estão em dia). 

 

- Deixar todos os cuidadores fazerem suas perguntas antes de começar as 

orientações; não se angustie com alguns momentos de silêncio. 

 

- Focar nos pontos positivos, para motivá-los, evitando censurar ou 

repreender 

o s  c u i d a d o r e s.  

- Preenchimento das curvas de perímetro cefálico (pág. 56 e 57), peso (pág. 58 e 59) e 

comprimento (pág. 64 e 65) e da Folha de Registro das Medidas Antropométricas 

(pág. 54 e 55): A curva deve ser sempre ascendente (crescente), os pacientes devem 

estar entre as linhas vermelhas. Se passar das linhas, ou se a curva for reta ou 

descendente (decrescente), reconfirmar a medição, se permanecer  alterado 

encaminhar para consulta (Não há necessidade de falar, mas crianças prematuras ou 

grandes podem ter sua curva além das linhas vermelhas inimigas e serem normais. O 

principal é realmente o foco na curva ascendente,especialmente do segundo mês em 

diante). 

- Qualquer alteração deverá ser encaminhada ao enfermeiro,  médico,  ou dentista, 

de acordo com a necessidade. 
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2 meses 

 

 
- Verificar vacinas, peso, altura e perímetro cefálico. Marcar na carteirinha. 

- Verificar a realização de teste do 

pezinho e da orelhinha. A- 

Amamentação: 

 
 

Amamentando o bebê Pág. 8 

Como tornar a amamentação mais tranqüila e prazerosa Pág. 9 e 10 

Como prevenir problemas na amamentação Pág. 13 

 

- Outros benefícios do aleitamento materno para o bebê: reduz incidência de alergias, 

diarréia, risco de hipertensão, diabetes. Tem efeito positivo no desenvolvimento 

intelectual. Desvantagens de oferecer alimentos ou líquidos antes dos 6 meses de 

idade: O bebê mama menos por que o volume de leite materno que seria oferecido 

será substituído pelo volume de outros líquidos. 

 

- Mães que retornem ao trabalho antes dos seis meses: Agendar consulta com 

nutricionista, um mês antes do retorno ao trabalho (problema de discussão). 

 
A.1 Estratégias temáticas de ntervenção: Porque não usar chupeta nem 

mamadeira: 

 
 

- A confusão de bicos (bico do peito com o bico da mamadeira) 

dificulta a pega correta. 

 
- Ao tomar líquidos na mamadeira o bebê engole mais ar (aerofagia), causando 

desconforto abdominal pela formação de gases e consequentemente cólicas. 

 
- Afetam a musculatura facial, deformam dentes e ossos da face, dificultando, quando 

a criança fica mais velha, a fala, a mastigação e a respiração. 

 
- Caso utilize o bico, evitar passar muitas horas com ele e retirar após a 

criança pegar no sono. 
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- Ao invés de usar a mamadeira, oferecer o leite em um copinho, com a criança 

sentada/inclinada, deixando que ela sugue, sem virar o copo. Na impossibilidade de 

usar um copo, usar mamadeira com bico ortodôntico. Sempre com o furo virado para 

cima. É importante não aumentar o tamanho do furo da mamadeira, para evitar que 

saia muito leite, visto que o bebê pode se afogar ou tiver otites de repetição (dor de 

ouvido com freqüência), nunca amamentar a criança deitada, procurando sempre 

manter uma posição de 45 graus. Perto de um ano a mamadeira pode ser substituída 

por um copo da preferência da criança. 

 

 
B-Sinais de alerta 

 
 

 

Sinais de Urgência até 2 meses Pág. 30 

 

 

 

 
-Orientação em relação aos fluxos no acolhimento dos sinais de alerta: discussão do 

grupo  e tratamento preventivo: promoção da saúde. 

-Orientações básicas do fluxograma de atendimento em diarréia, desidratação e 

síndrome respiratório nas crianças menor de dois meses de idade, (Secretaria de 

Saúde de São Paulo, 2007). 

 

 
 

C- Prevenções de Acidentes 

 
 

 
Prevenindo Acidentes de 0 até 6 meses Pág. 33 

 

 
 

-Orientações entendidas até os dois anos de vida (casuísticas de 

acolhimento do posto) 

- Complementação com urgências e emergências pelos acidentes: prevenção e 

orientações particulares. 
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D- Desenvolvimento neuropsicomotor 

 
 

 
Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento 

Pág. 44 e 45 

 

-Marcar, se presente, na tabela com a caneta da cor apropriada as marcações até 

o nº 8 (Movimenta ativamente os membros). Se ausente, escrever A no quadradinho 

correspondente. 

 
-Conforme os riscos presentes as crianças receberão acompanhamento específico o 

qual será planejado pelas equipes de saúde. Em situações mais graves poderá haver 

necessidade do 

 
Acompanhamento rotineiro pelo médico da equipe e, até mesmo por especialistas 

como o pediatra, o neurologista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o 

psicólogo. 

-É importante identificar as crianças de risco ao nascer ou de risco adquirido durante a 

sua evolução para que seja possível planejar adequadamente ações que lhes   assegure 

o melhor padrão de crescimento e de desenvolvimento. 

-A planilha apresentada em ANEXO 1 poderá ser útil na identificação das 

crianças de maior risco. 

E - Estimulação do desenvolvimento 
 

 

Estimulando o desenvolvimento da criança com afeto 

Pág. 18 e início da 19 

 
-Preenchimento da caderneta e orientações particulares de diagnostico. Sinais de 

alarme. 

 

 
-Ver anexos II em relação aos tópicos de fatores de risco biológico, coletivo e 

individual. 
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F) Saúde Bucal: 

 
 

 
Dicas para limpeza da boca/dentes Pág. 26 e 27 

 

 

 

 
-Participação do grupo de odontologia discussão de situações: avaliação do 

risco  sócio  econômico ambiental. 

 

 
Orientações Gerais especificas do grupo etário: 

1- Banho 

- Deve ser rápido, com água fervida resfriada a 37 ºC, e temperatura ambiente de 

22ºC. Testar a temperatura do banho com o cotovelo ou o dorso da mão. A 

temperatura estará boa quando você praticamente não sentir o dorso da mão/cotovelo 

entrando na água. 

- antes da queda do coto umbilical, não molhá-lo. 

-segurar a criança o tempo todo do banho 

 

 

2-Sono 

 

 
- O bebê deve dormir de barriga para cima 

 

 
- Nos primeiros 6 meses, o sono ocorre em ciclos de 3 às 4h, intercalados com 

mamadas e evacuações. 

 
 

- A cabeça do bebê deve estar descoberta o tempo todo, e não deixar nenhum 

travesseiro/almofada/ 

bicho de pelúcia/cobertor 

solto para não sufocar 
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- o melhor para aquecer o bebê são pijamas inteiros e saquinhos de dormir; se for 

necessário cobertor, este deve estar preso nas outras extremidades da cama e a ponta 

na altura do peito. 

 
- nunca próximo uma janela 

 

 

3- Cólicas 

 

 
- surgem na segunda semana de vida, e 

duram até o quarto mês 

 
 

- pode durar até 3h/dia, geralmente 

final da tarde/noite 

 
 

- massagem em "pedaladas", ou na barriga em sentido horário, ou colocar a criança 

de bruços sobre um dos pais; não usar compressas/bolsas de água quente 

(queimaduras). 

 

 
 

4- Orientações Gerais 

 

 
- pessoas gripadas não devem pegar a criança no colo 

 

 
- lavar sempre as mãos 

 

 
- somente pais e irmãos (que moram com a criança) podem beijar a criança (no 

máximo, avós). O beijo é na bochecha, não na boca 

 
- febre é temperatura maior que 37,2ºC 

 

 
- evitar ambientes fechados com aglomerados de pessoas. 
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- quando em ambientes quentes, oferecer o seio com mais frequência 

 

 
- evitar sair sem vacinas em dia 

 
 

5 –  Exposição solar e vitamina D 

 

 
- A quantidade de luz solar necessária para prevenir a deficiência de vitamina D é 

de 30 min. a 2 horas por semana (17min/dia), com exposição apenas da face e das 

mãos do bebê. Se o bebê estiver usando apenas fraldas, a exposição deve ser de 

30min/semana (4min/dia). 

 
- É importante lembrar que crianças com pele escura podem requerer de 

3 a 6 vezes mais Exposição do que a indicada para bebês de pele clara 

para produzir a mesma quantidade de Vitamina D 

- Sol apenas antes das 10h e depois das 16h 

- sempre cobrir bem a criança para sair (chapéu, etc.) 

 

 
- água, areia, cimento e neve refletem raios solares (manter as medidas de proteção 

nestas situações) 

 
 

- abaixo de 6 meses, usar apenas protetores físicos, e não químicos (protetor solar de 

pele); 

 

6- Segurança 

 

 
- Para transportar a criança no carro, utilizar sempre assento infantil (nunca no 

colo) – Crianças não devem ser transportadas de bicicleta. 

 
- Utilizar apenas brinquedos grandes, sem partes pequenas que podem ser engolidas 

pela criança 

 
 

- Pesando na coluna do bebe, é bom utilizar faixas para carregar crianças (Magdala) 



26 
 

 

 

 

 

6 meses 

Verificar vacinas, peso, altura e perímetro cefálico. Marcar na carteirinha. 

 
 

A-  Alimentação  

Dez passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos  Pág. 14 

 
-Foco na transição da amamentação para a alimentação complementar e principal 

alvo da  consulta de seis meses de vida. 

Ver Anexo III : aplicação do enquete para monitorar o crescimento e 

desenvolvimento físico da criança com alimentação complementar e as curvas de 

crescimento estudo de cruzamento e avaliação dos fatores de riscos associados. 

 

 

 

B- Estimulação de Desenvolvimento 

 
 

Estimulando o desenvolvimento da criança com afeto: 6 a 9 meses       Pág. 19 

 

 
Ver anexo: estimulação do desenvolvimento e indicadores de risco. Ver valoração 

pontual. 

 
C- Saúde Bucal 

 
 

Dicas para limpeza da boca/dentes Pág. 26 e 27 

 

 
-A mãe pode fazer a marcação do nascimento dos dentes na imagem da carteira da pág. 

81 
 

-Participação coletiva do grupo de odontologia: prevenção e saúde bucal. 

 

-Captação de faltosos as consultas odontológicas. 

 
D- Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 
 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento Pág. 44 e 45 



27 
 

 

 

-Marcar, se presente,  na  tabela  com  a  caneta  da cor  apropriada os  marcos  até o 

nº 8 (Movimenta ativamente os membros). Se ausente, escrever A noquadradinho 

correspondente. 

- Ver anexo de fluxograma de atividades no desenvolvimento neuropsicomotor: 

complementando a consulta médica. 

 

E- Segurança 
 

 

Cuidando da segurança da criança, prevenindo acidentes e violências: 6 meses a 1 ano 

Pág. 33 e 34 

 

 
- Atividades   programáticas:   ações concretas ante situações emergenciais 

com acidentes em crianças,(Lucimar Aparecida Francoso, 2007). 

- atividades de prevenção frente acidentes em crianças, (Sociedade Brasileira de 

Pediatria, Nestlé). 

 

F- Exposição solar: 

 

- entre 6meses e 5anos, usar protetores solares infantis, sempre fator 30 ou mais. 

 
- filtros acima do número 15 protegem por 2h, devendo ser aplicados com a pele 

seca 30min antes da exposição e reaplicados caso a criança se molhe. Mesmo dias 

nublados provocam queimaduras. 

Atividades de prevenção em situações de queimaduras e assistência imediata. 

Esclarecimento  de dúvidas. 

 

9 meses 

 

Roteiro de Atividades. 
 

Verificar vacinas, peso, altura e perímetro cefálico. Marcar na carteirinha. 

 
A- Alimentação 

 

 
 

Dez passos para uma alimentação saudável para crianças menores de 2 anos 

Pág. 14 
 

 

- Alimentação complementar 
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Preencher fichas anexas à alimentação complementar idem a 6 meses. 

 

- Atividades de cruzamento de dados e elaboração de diagnostico situacional 

para complementar atividades de SISVAN. 

 
B-  Estimulação de Desenvolvimento 

 
 

Estimulação do desenvolvimento da criança com afeto de 9 a 1 ano Pág. 19 

 

 
- Atividades coletivas: roda de grupal explicando o afeito e os fatores sócios- 

ambientais familiares para o desenvolvimento cognitivo da criança no convívio 

familiar, (Susanne Anjos Andrade, 2005). 

 

C -Desenvolvimento Neuropsicomotor 
 

 
 

 
Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento Pág. 44 e 45 

Marcar, se presente, na  tabela com  a caneta da  cor apropriada as  marcações  até   o 

nº 8 (Movimenta ativamente os membros). Se ausente, escrever A no quadradinho 

correspondente. 

 
-Atividades grupais coletivas: trabalho multidisciplinar com apoio das residentes 

em  fisioterapia da 

Escola de Saúde Pública: focalizando orientações para estimular o desarrolho 

neuropsicomotor. 

 
- Preenchimento dos anexos de desenvolvimento neuropsicomotor. 

 
  D- Segurança  

Cuidando da segurança da criança, prevenindo acidentes e violências: 6 meses a 1 ano 

Pág. 33 e 34 

 

 

 
- Não usar andador, pode alterar a forma de caminhar da criança e pode causar 

acidentes. Orientações preventivas grupais. 
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18 meses 

 

- As atividades do grupo etário de 18 meses serão feitas seguindo o mesmo esquema 

temático que as atividades grupais de 6 meses e um ano . Estabelecendo as seguintes 

prioridades de abordagem: 

 
* controle e discussão grupal de alimentação complementar. 

 

* Orientação e dicas para reagir com emergências pediátricas e acidentes na criança. 

 

* Violência familiar na criança. 

 

 
- Não usar andador, pode alterar a forma de caminhar da criança e pode causar 

acidentes. Orientações preventivas grupais. 

 
18 meses 

 

- As atividades do grupo etário de 18 meses serão feitas seguindo o mesmo esquema 

temático que as atividades grupais de 6 meses e um ano . Estabelecendo as seguintes 

prioridades de abordagem: 

 
* controle e discussão grupal de alimentação complementar. 

 

* Orientação e dicas para reagir com emergências pediátricas e acidentes na criança. 

 

* Violência familiar na criança. 
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a 

 

8- CRONOGRAMA 
 

ATIVIDADES 
ESPECIFICAS 

FEVE MARÇO ABRIL MAIO JUNIO AGOST SET OUT NOV 

Pesquisa de dados em relação às 
crianças das áreas de abrangência 
S1 e S2 de 0-24 meses afetadas as 
consultas coletivas. Busca das 
informações relevantes a 
vulnerabilidade e risco por área 
de abrangência. 

X         

Apresentação do projeto em 
reunião de equipe. Sistematização 
dos grupos etários. Organização 
dos temas de abordagem por 
cronograma. 

X X        

Entrega dos Convites as ACS e 
divulgação das consultas 
coletivas. Identificação eregistro 
definitivo das crianças e 
participantes por data as 
consultas. 

 X        

Preparação do instrumento 
avaliativo de dados paradetecção 
dos fatores de risco e 
vulnerabilidade. 

  X       

Inicio das consultas coletivas de 
0-24 meses * Área S1 

   X      

Inicio das consultas coletivas de 
0-24 meses * Área S2 

    X     

Inicio das consultas coletivas 0-24 
meses. Área S1 doenças e na 
puericultura de 0-24 meses 
enforque preventivo **. 

     X    

Inicio das consultas coletivas 0-24 
meses. Área S2 doenças e na 
puericultura de 0-24 meses 
enforque preventivo **. 

      X   

 Avaliação dos dados de coletados  

. 
       X  

na área S1 nas consultascoletiv  
 Elaboração da vulnerabilidade e 

 fatores de risco das crianças  
 Avaliação dos dados de coletados  

. 
       X  

na área S2 nas consultascoletiva  
 Elaboração da vulnerabilidade e  
 fatores de risco das crianças  

Avaliação geral das consultas 
coletivas e projetoreformulação 
de estratégias pela equipe. 

        X 

*(O cronograma mensal de atendimento estará esquematizado por área de abrangência na seguinte modalidade): 1 semana mensal : 

crianças de 0-2 anos de idade. 

2 semana mensal: crianças de 6 meses deidade. 

3 semana mensal: crianças de 1 ano deidade. 

4 semana mensal : crianças de 18 meses deidade. 
O binômio “mãe e filho RN” serão atendidos pela enfermeira ou médico da unidade em consultas agendadas assim como o grupo 

etário de 24 meses de idade. 

**( O cronograma das consultas coletivas com enfoque preventivo em doenças será esquematizado da seguinte maneira: respeitando 

os grupos etários semanalmente acima mencionado, o profissionais participantes escolheram um tema para debater em relação a 

doenças prevalente e emergentes em relação ao grupoetário). 

 

Nesta etapa se trabalhará com levantamento de dados em relação a vulnerabilidade e fatores de risco aplicados no mapeamento e 

georreferenciamento nas áreas S1 e S2,(RITTER,2013),. 
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9- RECURSOS NECESSÁRIOS: 
 

 Sala de encontros para realização de grupos. 

 Balança pediátrica. 

 Régua para medir altura pediatria. 

 Cinta para medir PC. 

 Caneta. 

 Pasta de arquivo com planejamento das atividades das consultas coletivas 

e registro de presença dos profissionais participantes por data. 

 Boletim de atendimento coletivo das mães ou cuidadores das crianças 

participantes por área de abrangência. 

 Profissionais participantes: ACS, técnica de enfermagem, enfermeira, 

residentes da escola de saúde pública, médicos. 

 Prontuário dos pacientes participantes. 

 Pasta de arquivo com planilha de sistematização de dados em relação aos 

anexos em cada data de abordagem. 

 Retroprojetor da USF. 

 

10- RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Aumentar a demanda de puericultura através das ações coletivas orientadas 

na prevenção e promoção da saúde. 

 Coletar  dados  que  ajudem  as  estratégias  de intervenção em situações 

de risco e vulnerabilidade na puericultura. 

 Sensibilizar a equipe da UBS a participação do trabalho em puericultura 

através de ações coletivas especificas e multidisciplinares. 

 Disponibilizar o acesso ao atendimento acompanhando os pacientes em 

ações coletivas de promoção e prevenção da saúde integral da criança. 

 Estimular a participação e autonomias das mães em relação ao 

desenvolvimento físico e alimentação complementar das crianças. 

 Melhorar a qualidade do preenchimento dos prontuários em puericultura 

estabelecendo critérios e fluxogramas de resolução. 

 

11- INDICADORES DE DESEMPENHO E AUTO AVALIAÇÃO 
 

 Numero de crianças cadastras na área de abrangência de 0 -24 meses. 

 Numero de crianças que assistem nas consultas coletivas. 

 Numero de crianças que participam na consulta de puericultura. 

 Nível de autonomia das mães a través da auto-avaliação, participação do 

aprendizado nas consultas coletivas. 

 Numero de trabalhos produzidos e dados registrados das consultas coletivas. 
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 Constatar as crianças suspeitas em estado de risco e vulnerabilidade social 

nas consultas coletivas. 

 Impacto na taxa de morbidade e mortalidade infantil após a implementação 

das consultas coletivas. 

 Impacto na taxa de cobertura de vacinação em crianças de 0-24 meses de 

idade. 
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12- ANEXOS 

 
Anexo I: 

 

PLANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DECRIANÇAS EMRISCO, ADAPTADANAFAIXAETÁRIADE0 A 2 ANOS,  NAÁREADEABRANGÊNCIA 

Área de Abrangência:  AgentedeSaúde: 

 
 

NOME DA CRIANÇA 
 

IDADE 
PRESENÇA DE FATORES DE RISCO 

RISCO 
Risco coletivo Risco individual 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sim Não 

01.                      

02.                      

03.                      

04.                      

05.                      

06.                      

07.                      

08.                      

09.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

                      

 
 

Observação: A criança será considera de risco quando: 

 
a- Apresentar 02(dois) riscoscoletivos. b- 

Apresentar 01 (um ) risco individual. 

 
Fonte Anexo I: Ministério da Saúde. Secretaria da Saúde de Ceará, “Manual de Normas de Atenção da Saúde da Criança”, Módulo I: puericultura, pg.14, 2002. 
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ANEXO II 

Risco Coletivo 

1. Acesso ao serviço de saúde – 

crianças que moram distante da UBS ou existência de falhas no 

sistema de saúde; 

2. Área de risco referente à moradia - 

crianças que moram em áreas  sem saneamento básico, 

grandes aglomerados de casas, em péssimas condições de moradi 

as e/ou favelas; 

3. Escolaridade – filhos de mães analfabetas; 

4. Família com usuários de álcool e outras drogas; 

5. Família com história recente de perda materna; 

6. Família na qual a mãe trabalha fora por mais de um expediente; 

7. Mãe adolescente; 

8. Mãe portadora de deficiência mental; 

9. Renda familiar– 

crianças pertencentes à famílias cuja renda familiar seja menor que 

1 salário  mínimo ou cujas mães não tenham renda própria. 

 

 
Fonte Anexo II: Ministério da Saúde. Secretaria da Saúde de Ceará, “Manual de 

Normas de Atenção da Saúde da Criança”, Módulo I: puericultura, pg.12-13, 

2002. 

 
Risco Individual: 

 

1. Baixo peso ao nascer – 

crianças que tiveram o peso ao nascer menor que 2500 gr; 

2. Crianças com mais de 01 atendimento/mês em serviço de 

urgência e/ou crianças com mais de01 hospitalização; 

3. Desmame precoce – menor de 4 meses; 

4. Desnutrição materna – 

crianças filhas de mães que estavam desnutridas durante a gestação; 

5. Desnutrição abaixo do percentil 3; 

6. Presença de outras crianças menores de 5 anos desnutridas, na 

família; 

7. Mãe adolescente, mãe solteira/ sozinha; 

8. Prematuridade; 

9. Seqüela de anóxia neonatal. 
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ANEXO III 
 
 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA ADAPTADA DE ZERO A DOIS ANOS DE IDADE 

 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento  |   ||    |cm* PC  |    ||   |cm*  
incentivar aleitamento materno 

Estado geral, presença de irritabilidade ou letargia  
abordar relação mãe/filho e adaptação 

1ª Consulta   Hidratação, mucosas epele Fáscies ecrâneo  aos novos papéis na família. 
do RN:* Reflexos marcha |     |   preensão palmar |    |   sucção |   | incentivar parceiro para os cuidados do 

bebê e aceitar apoio de amigos e 

Ausculta  cardíaca/pulsos FR  |    ||    | mpm familiares 

Abdômen Genitais Testículos na bolsa  orientar cuidados com banho, higiene 

idade: Cicatriz umbelical       

Ortolani e Barlow   normal |    | alterado |    | 

   períneo, hábitos de sono, “tipo” de 
choro 

prevenir acidentes: banho (temperatura 

  / /  
pontos 

Visão(reflexo fotomotor e piscamento)      

Audição (identificação de risco)**   

Amamentação |    | boa pega   |    | sem boa pega    

e não deixá-lo só), asfixia, aspiração e 
transporte emautomóvel. 

orientar para vacinas e teste pezinho 

Peso |    ||    ||    ||    |g* comprimento  |   ||    |cm* PC  |    ||   |cm* incentivar aleitamentomaterno 

 

1º MÊS 
 

  / /  

Presença de irritabilidade ou letargia    

Levanta a cabeça |   | 

Ausculta  cardíaca/pulsos FR |    ||    | mpm    

Abdução | | Abdômen                                

Visão Audição   
pontos

 

abordar relação mãe/filho e familiares 
realizar planejamentofamiliar 
orientar higiene dobebê 
orientar sobre o fumo passivo 
prevenir acidentes: banho(temperatura 

e não deixá-lo só), asfixia, aspiração e 
transporte emautomóvel 

Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | orientar para vacinas 

 

2º MÊS 

  / /  
 
 
 
 

4º MÊS 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento  |   ||    |cm* PC  |    ||   |cm* 

Sorri |    | abre as mãos |    |  firma a cabeça |   | 

Ausculta cardíaca/pulsos  FR  |    ||    | mpm 

Abdução  |   | Visão Audição     

Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento |   ||    |cm* PC |    ||   |cm* 

Rola s/auxílio | | junta as mãos | | reconhece pessoas | | 

 
 
 

 

pontos 

incentivar aleitamento materno 

procurar ter tempo para si e para o 
parceiro 

prevenir acidentes: banho, asfixia, 
aspiração e transporte em automóvel, 
quedas 

orientar para vacinas 

incentivar aleitamento materno 
incentivar que fale, cante, leia p/ o bebê 
prevenir acidentes: quedas, 

queimaduras, transporte em automóvel 
Ausculta  cardíaca/pulsos FR  |    ||    | mpm    alertar aumento de IVAS 

  / /  Abdução  |    |  Visão Audição Observarsinais 

de possível negligência ou abuso |  | 
pontos orientar para não treinar esfínteres 

discutir retorno ao trabalho 
orientar para vacinas 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento  |   ||    |cm* PC |    ||   |cm* 
Firma cabeça completamente |   | vocaliza |   | 

abordar orientações dietéticas 
estimular higiene bucal 

6º MÊS 
 

  / /  

apanha objetos e leva-os a boca | | senta com apoio | | 

Ausculta  cardíaca/pulsos  FR |    ||    | mpm     

Abdução  |     | Visão (Hirschberg) Audição (distração)    

prevenir acidentes: ingestão de corpo 
estranho, quedas, risco da cozinha, não 
usar andadores 

abordar aspectos sociais: medo dos 

Erupção dos dentes |   | 

Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | 

estranhos, choro noturno, interação 
pontos social, reação a frustações 

orientar para vacinas 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento |   ||    |cm* PC  |    ||   |cm* abordar orientações dietéticas 

 
9º MÊS 

 

  / /  

Senta sem apoio | | Fica de pé | | Sílabas (ma-ma)| | 
Entende o “Não”| | Estica os braços p/ser pego |  | 

Ausculta  cardíaca/pulsos  FR  |    ||    | mpm     

Abdução  |   |   Visão Audição    

estimular higiene bucal 
prevenir acidentes: ingestão de corpo 

estranho, quedas, risco da cozinha, não 
usar andadores 

alertar para necessidade de afeto e 
disciplina 

Erupção dos dentes |   | Rastreamento anemia ***|   | 

Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | 

Peso  |    ||    ||    ||    |g* comprimento  |   ||    |cm* PC |    ||   |cm* 

Ergue-se sozinho | | Fica em pé | | Nomeia objetos | | 

Caminha com apoio |   | 

pontos orientar para diminuição de apetite e 
ritmo de crescimento 

 
abordar orientaçõesdietéticas 

estimular higiene bucal 
prevenir acidentes: quedas, 

12º MÊS 
 

  / /  

Ausculta  cardíaca/pulsos FR  |    ||    | mpm     

Abdução  |   | 

queimaduras, choque elétricos, 
envenenamentos, mordidas de animais 

orientar aspectos sociais: negativismo/ 

Visão(Hirschberg/cobertura) Audição (distração/fala)  limites; curiosidade/estímulo exploração 
segura 

Erupção dos dentes |   | Ht/Hb (se ainda não solicitado) |  | 

Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | 

Peso  |    ||    ||    ||    |g*   altura  |    ||    |cm*   PC  |    ||   |cm* 

pontos 








orientar para vacinas 

 
abordar orientaçõesdietéticas 
estimular higiene bucal 

15º MÊS Caminha sem apoio |    |  Palavras |    | Observar marcha |   |    
Visão Audição    

prevenir acidentes: quedas, mordida de 
animais, janelas 

  / /  Observar sinais de possível negligência ou abuso |  | 




pont 
orientar aspectos sociais: crises de 
birra, limites 

os 
orientar para vacinas 

 
 

ATENDIMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCO DAS CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS 
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Período e 
data da 
consulta C 

Registro do exame físico e desenvolvimento neuropsicomotor 

(foram ressaltados aspectos importantes de acordo com a faixa etária, não 

excluindo a realização de exame físico completo) 

Avaliação 

e Risco 

(ver Tabela) 

 
Orientações 

 
 

18º MÊS 

 
  / /  

 
Peso  |   ||   ||   ||   |g*   altura  |   ||   |cm*   PC |   ||    | cm* 

Atira bola |  |  Segue instruções  |  | Observar marcha  |  | 

Visão Observarsinais de possível 

negligência ou abuso |  | 

 

 
    

pontos 

encorajar iniciativas de fazer por si, 
como comer sozinho 

 orientar higiene bucal 

prevenir acidentes: proteção na rua, 

carro e escadas, não deixá-lo só em 

casa ou no carro 

 orientar aspectos sociais: boas 
maneiras, reação ao irmão menor. 

 

 
2 ANOS * 

 
  / /  

 
Peso   |    ||    ||    ||    |g*   altura  |    ||    |cm*   IMC  |  || | 

Aponta parte do corpo | | rabisca | | tira qualquer parte do 

vestuário | | corre ou sobe degraus | |Visão      

Colesterol total (se fator risco para hiperlipidemia)**** |  | 

Observar sinais de possível negligência ou abuso | | 

 

 
   

 
 

pontos 

 orientar higiene bucal 

 estimular atividades físicas 

 orientar possíveis alterações do 
apetite 

 prevenir acidentes: abre portas, 
escala, afogamento(bóias, piscina) 

 orientar aspectos sociais: 
necessidades de ter amigos, repartir 

 iniciar treinamento de esfincteres 

*-em relação às consultas do RN e 2 (dois) anos de idade a avaliações 

serão feitas pelo médico ou enfermeiro em consulta agendada. 

* registrar no gráfico ** ver critérios de risco para deficitauditivo 

*** risco para anemia: prematuros, baixo peso, aleitamento artificial, baixo nível sócio-econômico 

**** risco para hiperlipidemia: pais ou avós com hipercolestorolemia ou doença cardiovascular antes 55a 

 

 

 

Indicadores Alto Risco pontos Até 
 
 
 

até 2 m   até 6 m  até 12 m   1ª-2a 
Peso ao nascer   |    |    |    |    |g 

 

< 2500 g 
 

6 
   

Duração da gestação   |    ||   |semanas < 37 semanas 4    
Aleitamento materno suspenso/misto 6    
Gestação gemelar sim 2    
Hospitalização sim 2 4 4 4 

Malformação Congênita sim 1 1 1 1 

Idade materna    |    |   |anos 
<=15 anos 6 6 6 6

 

 16 a 17 anos 3 3 3 3 

Escolaridade Materna < 4 anos de estudos completos 2 2 2 2 

Óbito de filhos menor que 5 anos sim 4 4 4 4 

Número de filhos morando junto > 3 filhos 2 2 2 2 

Pré-natal 0 a 2 consultas 2 

 3 a 5 consultas 1    
Renda per capita < 1 salário mínimo 3 3 3 3 

Problemas familiares e sócio-econômicos 
sim,     

 de 1 a 6 pontos     
Problemas da Criança: problemas importantes  que sim,     
interfiram no crescimento ou desenvolvimento de 1 a 6 pontos     
Vacinas em atraso 4 4 4 4 

Avaliação do desenvolvimento 
suspeito  3 3 3 

 com problemas  6 6 6 

Altura/Idade <percentil 10  6 6 6 

Peso/Altura <percentil 10  6 6 6 

Peso/Idade <percentil 10  6 6 6 

 

Fonte Anexo III: Secretaria Municipal de Porto Alegre.Coordenadoria General de Vigilância em Saúde. 
 

Grupo Hospitalar da Conceição. Serviço de Saúde Comunitária. Sociedade de Pediatria 

de Rio Grande do Sul. “A Atenção à Saúde da Criança de Zero a Cinco anos de 

idade”. Pg. 17-18. 2004. 
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ANEXO IV 
 
 
 

Acompanhamento de crianças de 0-24 meses - Aleitamento Materno e alimentação complementar em relação ao 
dia anterior e ao dia da consulta coletiva - UBS Santa Helena. 

 

 
Data 
atendimento 

1º nome 
ou nº do 

FF 

Data 
de 
nasc. 

Idade(M) SÓ leite 
materno 
Idade 

Leite 
materno 
ontem 

Leite 
em pó 

Leite 
de 
vaca 

Água 
chá 

Fruta Suco 
frutas 

Comida 
salgada 

Verduras 
legumes 

Carnes 
ovos 

Feijão 
lentilha 

Açúcar 
Mel 

Gelatina Bolacha Salgadinhos Refri Outros 
alimentos 

                     
      

Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

                     
      

Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim (  ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 

 
Sim ( ) 
Não ( ) 
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3-   PORTFÓLIO CAPITULO 2: 
 
 

 Genograma e seguimento do caso ANDREIA - Prontuário S1m3214 
 

Área S1 Lomba do Pinheiro USF  Santa Helena 
 

Vou apresentar aqui  o caso Andréia, relatando os fatos acontecidos até o dia de hoje. 
 

 

 

Andréia é uma moradora da Lomba do Pinheiro , tive a oportunidade de conhecê-la quando 

fui fazer uma visita domiciliar à sua mãe, Maria Noemia, idosa com diabetes Tipo I , síndrome 

de hipertensão arterial e transtorno de comportamento psíquico, medicada e matriciada pelo 

NASF da equipe do Sta. Helena. 

 
Andréia moradora da Lomba do Pinheiro na região Leste do Porto Alegre , diagnosticada 

com transtornos depressivos, ela é portadora de HIV em tratamento. Andrei a é mãe de Bárbara, 

filha do primeiro matrimonio com Jurandir (divorciados em 1984). Andréia, voltou a se casar 

novamente, agora com Antônio , e tiveram mais três filhos , Robson, Emerson e Natiele. E logo 

se divorciaram  em 2002. 

 
Barbara sofre de transtornos mentais comportamentais, medicada com antidepressivos e 

ansiolíticos. Barbara apesar de seu estado atual de doença, foi até um mês atrás a responsável 

em administrar os medicamentos de quase toda a  família.  Hoje  atualmente  Bárbara se 

encontra na casa de seu Pai biológico fazendo cursos para admissão de operadora de caixa, a 

mãe relatou que ela estava mais  tranqüila. 

 
Hoje na casa de Andréia estão morando, sua mãe Maria Noemia e seus três filhos, Robson, 

Emerson e Natiele. 

 
Robson, com 22 anos é usuário de craque e diagnosticado com transtorno esquizofrênico tipo 

misto, associados  a  sintomas  psicóticos,  e  também  possui  varias  internações  por 

transtornos mentais e comportamentais,associado com transtornos delirante induzido devido  ao 
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uso abusivo de cocaína. Hoje atualmente não está indo ao CAPS e toma a medicação de forma 

irregular e descontínua. 

 
Emerson com 19 anos de idade é usuário de drogas e foi encaminhado em varias 

oportunidades ao 

 

CAPS para reabilitação hoje não está comparecendo ao CAPS e ele  se encontra na rua. 

 

Natiele, com 17 anos é usuária de drogas e álcool, a adolescente há consultado varias vezes 

na USF 

 

com crises de ansiedade e transtornos comportamentais, em todas as oportunidades foi 

referenciada ao SIAPS para tratamento ,sendo seu comparecimento de forma irregular, 

abandonando os contatos de referencia com  SIAPS. 

 
Natiele, mantém um relacionamento emocional  instável  com  seu  padrasto  Carlos, 

havendo agressões e violência, em várias ocasiões. Recentemente, Natiele, foi internada na 

FASE/RS (centro de reabilitação para adolescentes que cumprem medida sócia educativa de 

internação provisória em regime semi- aberto, referenciadas pelo Juizado da infância e 

juventude de Porto Alegre) devido a uma agressão pessoal com arma branca contra seu 

padrasto. 

 
Atualmente após descumprir o tratamento estabelecido pela  equipe  multidisciplinar da 

FASE  o Juizado de menores ordenou a liberação de Natiele , para que retorne à sua família. 

 

 
Após o contato que tive novamente com sua mãe Andréia, ela me relatou que sua filha 

Natiele não esta tomando os medicamentos orientados pela equipe da FASE. 

 
Carlos o atual parceiro de Andréia consultou varias vezes no posto, co m sintomas de 

depressão e desorientação. Hoje ele não esta morando mais com Andréia. Ele se encontra 

morando na casa de seu irmão, que após os fatos acontecidos com Natiele , ele se afastou do 

lar de Andréia. 
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1964 

50 

Andreia 

Da Silva 

Rosa 

C 

Carlos 

Jurandir 1982 

32 
 

Antôni 
 

1986 

28 

Barbara 1992 1995 

22 19 

1997 

17 

71 

 

 

 

Andréia havia comparecido em varias oportunidades ao posto manifestando depressão e 

desorientação devido a toda responsabilidade recaída sobre ela, que anteriormente sua filha 

Bárbara quem tinha a responsabilidade de organizar e cuidar da medicação da família, que 

agora não esta morando  na casa, devido aos fatos mencionados anteriormente. 

 
Na última  visita  domiciliar  Andreia  mostrou  um  laudo medico dela  para  sua 

internação psiquiátrica e está aguardando reacomodar a família para logo internar –se. 

Andréia, volta a comparecer ao posto de saúde relatando, nestes últimos dias 

sentimentos suicidas. 

Mediante tal situação entro em contato com os profissionais responsáveis pela internação 

de Andréia, para acelerar o processo de internação, assim como comunico aos diversos 

organismos , para que encaminhem o caso e tomem as providencias necessárias e  intervir  com 

a equipe multidisciplinar de apoio (Centro de referência especializado em assistência social , 

NASF) no caso de Andréia. 

 

Genograma do Caso Andréia 
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1989 

 

Manuel 
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Maria Noemia 

Da Silva 
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55 
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4-   PORTFÓLIO 3- CAPÍTULO 3 

 
 

Atividade relacionada aos Casos (11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 20) 

 

Nesta oportunidade estou escolhendo o Caso 13 Carlos e Caso16 Oscar, como modelo de 

atuação. 

 
Fundamentação: na minha área de abrangência S1 na unidade de saúde Santa Helena, Bairro 

Partenón, Porto Alegre, RS (Zona Leste), as consultas agendadas ou contínuas na maioria dos 

casos estão representadas por idosos com problemas crônicos de artroses, Hipertensão arterial, 

diabetes, saúde mental com alta porcentagem de uso e abuso de ansiolíticos e 

benzodiazepínicos. 

O Caso de Carlos reflete uma situação comum dentro das unidades de saúde em especial 

onde o paciente pode ir a sua consulta requerendo atenção por uma causa comum, que é a dor 

intensificada por vários fatores. 

Carlos assim como outros dentro da Unidade de Saúde não tem muita escolha por sua 

situação econômica para solicitar ajuda. 

Carlos vai ao posto para ser atendido pela dor, mas não se importa por suas 

condições  físicas relacionadas ao trabalho. 

Dr. Ivo procura minimizar a dor do paciente, e orienta quanto ao reconhecimento de seus 

direitos trabalhistas. 

 

No dia a dia da USF podemo-nos lembrar deste caso particularmente, posicionando- 

me na situação do Dr. Ivo. 

O caso de Carlos assemelha-se a uma situação com relação a uma paciente (caso Senhora 

Agnes área S2)em consulta com antecedentes cirúrgicos na coluna, com pinos na região dorsal, 

artrose degenerativa erosiva na região cervical e cistos nos rins direito e esquerdo, 

consultando a paciente para aliviar sua dor e procurando ajuda para atestar suas doenças o 

que os especialistas tinham já atestado com CID, alem de isso a paciente foi denegada sua 

pericia ao INSS mandando a realizar suas tarefas no serviço que ela trabalhava. 
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Particularmente e conhecendo o histórico da paciente reforcei os tratamentos para a dor, 

porém a paciente no exame clinico não se encontrava em  condições  físicas  e psíquicas  para 

ser reintegrada a suas atividades laborais. 

Eu não estava olhando pela condição laboral e sim pelas condições físicas e mentais da 

paciente, então procedi a emitir um laudo comprobatório de suas doenças e tratamento no posto 

para que se adicione aos certificados dos especialistas a fim de se reconsiderar a petição de 

afastamento laboral. 

O caso da Senhora Agnes é um caso muito complexo para ser analisado ante um só 

profissional de atenção em saúde, ela manifestou na consulta sintomas de depressão, angustia, 

ansiedade e falta de contensão social. Em varias oportunidades verbalizou estar sozinha e 

precisar de ajuda psicológica para seguir adiante sua vida. 

 

Minha reflexão neste caso esta baseada em um analise profundo e minucioso partindo 

das políticas de saúde e políticas de gestão em relação a Humaniza SUS, minha pergunta 

está referida em onde elas se encontram para a analise do caso desta paciente? 

Como estabelecer responsabilidades no trabalho multidisciplinar referido em atuações 

transversais através das equipes de saúde e sua gestão local para lograr uma saúde 

integrada e humanizada? 

No meu posto de saúde sempre existem criticas nas atuações dos recursos humanos 

da saúde, mas será que devemos ver o lado positivo dos profissionais para poder começar 

a construir propostas e intervenções focalizadas em uma visão coletiva de trabalho. 

Outro caso foi identificado numa visita domiciliar com uma  paciente  acamada, 

parcialmente com Lupus eritematoso sistêmico e poli artrose degenerativa, esta paciente idosa, 

com  antecedentes  de  infecções  Urinarias  repetidas  estava  com  sua   medicação  sem 

renovar pelo  especialista  em traumatologia. Sua necessidade estava focalizada na perca  da 

data para renovar sua medicação pelo estado, já que ela tinha consulta três meses após do 

vencimento da medicação. 
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A queixa principal da paciente era sua impossibilidade de retirar a medicação de graça na 

farmácia do estado, mas deu para perceber que sua dor crônica degenerativa passava em 

segundo plano de observação. 

Nós os médicos da atenção básica devemos atuar com responsabilidade respondendo às 

diretrizes de uma atenção básica qualificada, mesmo trabalhando com poucos  recursos 

podemos atuar nestas situações resolvendo a problemática da paciente. 

Não é fácil trabalhar ante um sistema de saúde pública que às vezes encontra-se 

desfragmentado para oferecer resoluções ante uma população carente de recursos, porem 

devemos trabalhar com alternativas claras e precisas de intervenção que possam melhorar a 

qualidade de vida do paciente. 

 

Como médico da área da paciente estabeleci uma comunicação com seu especialista para 

perguntar se a medicação a renovar em seu nome seguia nas mesmas condições do 

tratamento e se eu podia renová-la em seu nome, o especialista autorizou sua renovação e 

diretamente do posto resolvemos o problema da receita controlada. 

Alem das características emergenciais da paciente em relação a seu problema se observou 

que a paciente explicitamente aceitava outros tipos de ajuda em sua vida social, estou-me 

referindo as alternativas de contenção moral e social. 

Através do fluxograma de intervenção o posto pode oferecer ações pontuais de humanização na 

atenção básica, mas na maioria das vezes o paciente procura ser medicado e o médico focaliza 

sua intervenção em um paradigma individualista esquecendo o contexto social humano do 

paciente, além de que não oferece alternativas que possam dar outro enfoque na realidade do 

convívio da paciente ante sua problemática. 

 
Reflexão: em um sistema humanizado a atenção básica trata de resolver problemas 

complexos utilizando poucos equipamentos (pauta do HUMIZA SUS). 
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Em todo momento estive lembrando que estes tipos de serviços surgem como 

desafios em superar a atenção básica em situações simples, ou serviço menor que 

qualquer um faz. 

Do meu ponto de vista acho que as ações escritas no texto acima foram qualificadas 

porque contribuímos mediante situações complexa com fácil resolução. 

O importante é poder dar atenção básica a problemas específicos comprometendo 

autores (profissionais) e paciente (usuário) em um espaço prazeroso com resposta efetiva e 

resolutiva ante os problemas demandados. 

 
Caso 16 Oscar: comparação 

 
Outro caso em particular que quero descrever com especial atenção é o manejo 

particular das benzodiazepinas, tratamento do caso Oscar com suas co-mobilidade. 

Nossa unidade básica apresenta uma área de abrangência com totalidade de 5000 pacientes. 

 
Minha área em particular S1 está caracterizada pela presença de idosos em sua maioria com 

doenças crônicas e Síndrome Mental associadas. 

Uma quantidade por dia dentro de 25 consultas agendadas, 3 são específicas de síndromes 

mentais, medicados com benzodiapinicos. Em outros casos são pacientes menor de idade ou 

crianças que estão sobre tratamento de drogas ansiolíticas na maioria dos casos o contexto 

familiar também está alterado psicologicamente, porém eles não podem controlar sua 

ansiedade do dia a dia. 

Esta problemática fica no agravo que na maioria das vezes os pais não voltam para o controle 

da avaliação da criança medicada, potencializando o uso inadequado dos medicamentos 

controlados nelas, situação que pode ocasionar um risco da saúde psíquica e social da criança. 

Através da participação do NASF, como equipe, propusemos fazer um diagnóstico 

e o levantamento da situação mental atual da unidade com objetivo de conhecer a 

realidade da área. 
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Depois de vários encontros, decidimos implementar um projeto de saúde mental dirigido 

aos idosos que estavam com tratamento de benzodiazepinas com a finalidade de diagnosticar 

seu estado, sua condição mental ao uso das mesmas e tratando de possibilitar a diminuição do 

consumo destes medicamentos. 

Este projeto foi dando continuidade com a participação dos pacientes, e depois de alguns 

meses de implementação algumas soluções foram encontradas. 

- Diminuição do consumo de benzodiapenicas. 

 
- Participação de encontros onde os pacientes podem expressar seus conflitos, 

exteriorizar-los , construindo alternativas na visualização de estilos de vida positivos para 

enfrentar as angustias, ansiedades e problemas sociais familiares. 

- Orientação em relação aos riscos do consumo excessivo de benzodiapinicos. 

 
- Trabalho de tranversalidade com outras atividades e projetos, focalizados especialmente 

em atividades de terapia ocupacional, estimulando a participação dos pacientes na auto ajuda 

e brindando mais conforto em sua vida social, favorecendo também a desmedicalização, 

produzindo assim nos pacientes um certo grau de autonomia nas suas vidas. 

 

Reflexão: É muito importante o trabalho em equipe e com isso a responsabilidade de 

todos os integrantes da Unidade. Os processos de encontro com a comunidade, criando 

relação, espaços de vinculo e estratégia visualiza outros campos e horizontes que não 

são detectados em uma demanda espontânea. A visão de outro aspectos dos pacientes 

em determinados cenários nos ajudam a priorizar os problemas e dar melhor 

resolutividade aos mesmos. 
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5-   PORTFÓLIO CAPÍTULO 4 

 
 

A visita domiciliar na USF de Santa Helena. Partenón. PoA.- 

As visitas domiciliares na USF de Santa Helena são feitas por uma equipe multidisciplinar. 

Elas são realizadas por médicos, enfermeiros, ACS, e residentes da Escola de  saúde 

pública, de maneira individual ou em conjunto com relação às prioridades e competências dos 

objetivos da visita Domiciliar. 

A visita domiciliar que o médico faz é determinado por diversas situações que surgem, seja 

de uma discussão grupal, na reunião da equipe das quintas feiras, ou por priorização das 

necessidades que surgem da reunião das ACS às terças feiras. 

Pode ocorrer que haja uma visita domiciliar não programada com caráter emergencial. 

As visitas domiciliares cumprem um perfil para serem feitas, pacientes acamados ou semi 

acamados, com necessidades emergentes de avaliação ou aqueles que  precisem ampliação  da 

rede de apoio,  orientação e acompanhamento de doenças agudas e crônicas. 

Particularmente minha área de abrangência está composta por pessoas idosas em estado de 

vulnerabilidade que faz com que seja prioritária a intervenção da equipe nas VD. 

1- Em uma situação particular posso relatar como VD, a mesma foi pedida pela vizinhança 

com fundamento em abandono de pessoa , o usuário era uma paciente idosa que morava 

nos fundos da uma casa alugada pela proprietária (denunciante) na qual seu filho era o 

encarregado , ao chegar ao domicilio a paciente estava acamada totalmente com bolsa de 

colostomia em estado de péssimas condições de higiene, com lesões na pele compatíveis 

com dermatopatia infecciosa generalizada. Nesse caso com a presença de testemunha 

entramos em contato com o filho para que se apresentara ao posto  para  esclarecer a 

situação de saúde da sua mãe , ao qual nunca compareceu , o caso foi denunciado ao 

conselho de idoso regional para que fosse tomada as devidas providencias da situação. 

O caso relatado é de abandono de pessoa com determinados agravantes que foram ser 

descobertos posteriormente pela analise da equipe e a situação social da família. 

Existem visitas domiciliares que obrigatoriamente não podem ser feitas só para uma pessoa 

precisa ser abordada toda a família em conjunto, caso Maria Noêmia do genograma relatado no 
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portfólio da atividade N
o 

1, a visita a esta família sempre foi feita com intervenção de outros 

organismos como CREAS (centro de especialização a assistência social), dando apoio ao 

matriciamento e colaborando com as intervenções pactuadas (Beatriz Antunes, Et.al, 2012). 

Particularmente a maiorias das VD que eu fiz até o momento foram para pacientes idosos, 

acamados parcialmente ou totalmente, poliqueixosos em estado de vulnerabilidade social e 

econômica, surgem assim uma serie de problemas ou necessidades que podem ou não ser 

solucionadas, sabemos perfeitamente que espaço que propicia a visita domiciliar é muito 

importante a relação médico paciente, sabemos que nos serviços de saúde o usuário é visto como 

um objeto e que o profissional da saúde se coloca no topo da relação enquanto no domicilio essa 

relação e trocada por uma horizontalidade e se cria um âmbito de subjetividades que 

particularmente foram evidenciadas, geralmente na maiorias das visitas domiciliares com 

pacientes acamados a atenção esta focalizada também para o cuidador que precisa e demonstra 

sua necessidade de ser escutado e atendido. 

2- Outra problemática que posso relatar em relação a uma visita domiciliar foi a de um 

paciente parcialmente acamado , com Insuficiência cardíaca crônica , e insuficiência renal , 

a necessidade da visita foi canalizada através da ACS com objetivo de avaliação de seu 

estado após consulta hospitalar e controle da medicação. 

O problema focalizado nesta VD estava determinado por vários fatores: 1- O paciente não 

foi orientado na administração sobre o controle da sua medicação no Hospital donde ele foi 

contra-referenciado. 2- O paciente estava sem meios econômicos para comprar certa medicação 

que não é fornecida na farmácia popular. 

O papel do médico da família na USF é um papel importante que deve partir da ação de 

humanização na atenção básica, de fato existem situações que devem ser analisadas e discutidas 

com a rede de apoio para poder trabalhar em horizontalidade, ou seja, tratando a mesma 

problemática com um olhar multidisciplinar, o trabalho fica, mas abrangente e as soluções podem 

surgir facilmente na hora de estabelecer e planejar as estratégias de ação. (Mariana Mirian Cruz, 

Et.Al., 2010). 

Esta problemática leva a analisar prioridades e questões que são difíceis de resolver de 

forma individual, entre elas surge esta pergunta: como reorientar o paciente em relação a seu 

tratamento, a aquisição deles  e sua problemática social econômica?. 
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A emergência do diagnóstico do paciente perante sua situação social e a resolutividade do 

problema leva a criar estratégias de intervenções focalizadas em um trabalho conjunto com o 

médico hospitalar, conservando a ética médica em relação a procura da medicação ou terapêutica 

alternativa que possa ser administrada pelo SUS de forma imediata. (chegar a um consenso entre 

os médicos para solucionar o problema da medicação do paciente). 

Nesta situação é onde começa a surgir um número de questões para ser analisadas: 

1- Rede de apoio ao usuário. 

2- Rede de conexão hospitalar com a unidade básica. 

3- Gestão Local de saúde. 

4-   Processo de descentralização. 

 

 

Ou seja, com uma visita domiciliar pode aparecer um número de problemáticas que estão 

visíveis ou parcialmente visíveis dentro da estratégia da atenção básica da família. 

Mas a necessidade de solução na conduta de emergência prioriza determinados 

fluxogramas ou ações burocráticas tornando-se uma alternativa de ação, para poder dar resolução 

ao problema. 

3- Neste terceiro caso de VD que relato, (a problemática esta focalizada na resolutiividade das 

ações) a situação foi apresentada pela ACS como visita prioritária, paciente,  idosa, 

acamada parcialmente com Câncer de mama invasivo, e miose em Membros inferiores, a 

paciente mora com seu filho com problemas de saúde mental. 

A abordagem do caso foi feita pela prioridade do Cáncer de mama e seu estado de 

septicemia generalizada, a paciente foi encaminhada para tratar a miose no hospital da 

Restinga, já tinha sido contrareferenciada ao Hospital da PUC para tratamento do Ca de 

mama a qual não foi por sua  própria vontade. 

O que leva a analisar esta situação e a demora com o translado da paciente pelos meios ou 

organismos locais, a gerencia distrital, sem condições para diligenciar um carro social, foi 

acionado SAMU, de baixa complexidade quem transladou a paciente ao hospital. 

Esse desentendimento de ações ou responsabilidades ante situações de emergência põem na 

evidência que os fluxos de referência estão colapsados, demorados ou sem funcionamento. 
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Os profissionais que trabalham na atenção básica da saúde, cada vez que partem para uma 

VD tem que ter uma noção da realidade social, por um lado e por outro a objetividade de 

dar resoluções a situações complexas (Padilha,Et.Al., 1994). 

Uma característica percebida dentro do âmbito da minha unidade que pode ser discutida como 

uma problemática é que na maioria das visitas domiciliares não há  continuidade  nas 

necessidades dos usuários, não são avaliadas continuamente, e isto representa um serio  problema 

,detectado pela perda da confiança do usuário no plano prático, além de que os riscos e 

vulnerabilidades vão aumentando. 

Esta problemática já foi discutida em reunião de equipe, e uma das alternativas possíveis para 

minimizar esta situação foi a complementação de abordagem multidisciplinar por parte de visitas 

domiciliares de outros profissionais da equipe, trabalhando e relacionando os casos dentro da 

educação permanente, como atividade complementar para dar suporte as necessidades da 

comunidade (Maza,M.M.P.R.A.,1994). 

O fato é que o usuário e os familiares se sentem acolhidos com tal intervenção, na maioria 

das vezes o usuário e a família reclamam da presença do médico na continuidade da visita, isto 

traz a consequência um repensar na elaboração das estratégias de intervenção em relação às 

necessidades dos usuários, as visitas domiciliares e as prioridades pactuadas. 

Outra situação critica e analítica que poderia contribuir na melhora da qualidade das visitas 

domiciliares, é a criação de um instrutivo que possa dar referência ao usuário visitado 

identificando seu ambiente, sua condição física socio-econômica e suas necessidades a abordar 

para dar uma continuidade às ações de controle ou avaliar os tratamento e seguimento no manejo 

das doenças agudas ou crônicas que eles padecem (fichário de VD) de forma prática e que possa 

oferecer um diagnostico dos usuários visitados e suas necessidades (Cunha, C.L.F. Et. Al. 2012). 

Neste momento nós não contamos com nenhum tipo de instrumento que possa dar um 

diagnóstico ou avaliação em relação às visitas domiciliares e sua continuidade, seria importante 

começar a pensar em elaborar um instrumento ou registro para qualificar e avaliar as visitas 

domiciliares, sua implementação melhoraria a qualidade do planejamento das visitas domiciliares 

de todos os profissionais na atenção básica. 

A vigilância epidemiológica em relação às visitas domiciliares é um tema que afeta 

particularmente a minha unidade, as visitas feitas pelas ACS e os enfermeiros, eles canalizam as 
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necessidades ou diagnósticos, reportando casos que possam ser resolvidos por eles ou quando 

requer avaliação médica são passados como visita domiciliar para o profissional médico. 

Não posso deixar de relatar a diferença que sinto em uma visita domiciliar e uma consulta 

medica, os espaços são diferentes, as relações interpessoais são diferentes, os olhares do 

diagnostico são diferentes, em resumidas contas, a produtividade da atenção é diferente. 

A partir destas situações pontuais mudanças específicas foram implementadas em relação 

às VD e a vigilância do controle dos pacientes visitados e seus cuidadores, (Ministério da Saúde, 

Brasília, 2012). 

Foi criado um instrutivo com dados de cada paciente visitado e seu entorno familiar, com a 

finalidade de ter uma sequência na vigilância e o estado dos mesmos. 

Esta nova etapa ou novo projeto de vigilância das VD passaram a ser discutidas e 

monitorizadas em reuniões semanais das ACS com seu enfermeiro da área de abrangência. Esta 

nova modalidade de vigilância possibilitou um rápido diagnostico da vulnerabilidade social dos 

pacientes acamados assim como uma melhoria nas prioridades no momento de escolher os 

pacientes a ser visitados. 
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6-PORTFÓLIO 5 : REFLEXÃO CONCLUSIVA 

 

 
Particularmente vou analisar e comentar quais foram às contribuições pontuais em relação ao 

meu dia a dia na Unidade Básica de Saúde tomando como referência a analise e estudos dos casos 

complexos. 

Previamente quero comentar quais foram os pensamentos, partindo da teoria à prática, dentro 

do meu dia a dia em relação a este curso UNA SUS de Saúde Coletiva. 

As considerações são meramente particulares e podem referenciar uma metodologia de estudo 

em relação à prática diária. Os fóruns foram os espaços que permitirão dar uma expressão para 

criar uma espécie de ponte entre meu lugar de trabalho, minha realidade e a teoria fornecida. 

Sabemos que a medicina é uma ciência que muda constantemente e dependendo do cenário de 

atuação muda a prática, abrindo múltiplas alternativas para a resolução e abordagem da 

problemática em discussão. 

Uma situação que me chamou a atenção em particular, foi o pensamento construtivo neste 

curso e a estimulação em relação às situações especificas e extremamente complicadas para 

resolvê-las no momento do atendimento na unidade. 

Este curso me ofereceu uma alternativa para pensar e analisar estratégias em relação às 

possibilidades de atuação na prática diária, contribuindo para uma análise resolutiva sem demora 

em relação a certos procedimentos burocráticos da gestão local em saúde. 

Vou ser mais específico, citando os seguintes casos complexos que contribuiram na procura 

de alternativas para a resolução de problemas. 

Os casos que vou descrever são aqueles onde a promoção da saúde e as atividades 

complementares com matriciamento favoreceram na procura de soluções alternativas. 

-O caso 9 Darlene, em particular contribuiu para dar uma melhor orientação aos casos de 

depressão em pacientes, particularmente em nosso posto, 40% das consultas agendadas são idosos 

e dentro delas, 15 % são casos com síndrome mental , nestes últimos meses aumentaram as 

demandas no grupo etário de 40 a 60 anos de idade com síndrome de depressão . 

O caso Darlene e suas orientações teóricas, me transmitiu a orientação de como reagir ante 

situações  de  depressão,  oferecendo  uma    metodologia  e  abordagem  do  paciente  com    suas 
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relações inter familiares, me ensinou a dar resolutividade perante a situações de fácil manejo, em 

meu posto o profissional de psiquiatria vem a matriciar uma vez por mês por equipe, porem 

existem casos que devem ser resolvidos na atenção básica, (casos de fácil resolutividade) 

deixando as poucas vagas de atenção para casos mas complexos. 

Conjuntamente a este caso tivemos uma paciente gestante, com histórico familiar de suicídio 

e histórico pessoal de depressão pós parto e aborto, possuía sintomas de fobia , perseguição, 

irritabilidade e insônia , ela era uma gestante de alto risco a qual foi matriciada, contida , e 

controlada durante sua gravidez, em relação a seus sintomas psicóticos não foi necessário contra- 

referenciarla a outro hospital, a paciente foi monitorada juntamente com o NASF, tanto na sua 

gravidez  como em seu puerpério. 

È importante trabalhar nestes casos com um número de profissionais que olhem em um 

sentido prático e multidisciplinar para dar seguridade à paciente, evitando assim que ela tenha 

crises de pânico ou surtos psicóticos. A contribuição teórica do caso Darlene, logrou um 

fortalecimento na tomada de decisões nas práticas do dia a dia nestes casos. 

- Como outra contribuição ao nosso trabalho do dia a dia e de maneira multidisciplinar o 

capitulo Danrley (caso7), abordou o luto pela perda de um familiar, essa temática do  caso 

Danrley foi importante para dar outra abordagem às pessoas que se encontram nessa situação, 

melhorando a qualidade de vida e tratando de dar um suporte através da terapia do grupo de 

saúde mental com apoio matricial do NASF, essa nova abordagem de orientar os pacientes deixou 

aberta inquietudes para que outros grupos de apoio tratassem esse tema, focalizando em outra 

visão de tratamento, assim como logrando uma melhor comunicação com os profissionais 

atuantes, levando o caso a reunião de equipe e a educação permanente, conseguimos assim um 

trabalho de reforço em conjunto, implementando outro caminhos de abordagem para  a 

terapêutica nos grupos de saúde mental e nas consultas agendadas de pacientes nessa situação. 

(terapêutica familiar em grupo e atividades complementares). As experiências foram muito 

importantes, porque tratamos de dar espaço aos participantes para que eles demonstrassem suas 

proprias vivências e lograssem apoios entre eles. 

Essa visão que tem os usuários de que o posto é só para atenção médica e tratamento da 

doença deverá ser revertida, essa tarefa é parte de todo o grupo de profissionais do posto, 

motivando, mostrando e incentivando aos usuários  a participar das atividades multidisciplinares. 
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O caso 14 Guilherme, foi importante porque através da temática de procedimentos cirúrgicos 

ambulatoriais, dentro do posto trouxe para a equipe uma auto avaliação em relação à posição e 

resolutividade que a mesma se encontra, foram abordadas situações específicas em relação a 

procedimentos que o posto estaria em condições de resolver, fazendo um diagnostico da situação 

e tratando temas pontuais de educação permanente, como procedimentos ambulatoriais no posto, 

e dentro desta temática o que representa o acolhimento e humanização dos usuários , recursos 

humanos e materiais disponíveis. 

O tema pautado foi trabalhado em varias reuniões de equipe, logrando criar melhor manejo e 

controle das atividades relacionadas aos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais criando um 

fluxograma de atendimento sem atrapalhar as outras atividades pertinentes  ao posto. 

Os casos relacionados à puericultura (caso17, Inês e Daiane) as temáticas tratadas foram 

importantes e trouxeram a oportunidade de serem incluídos dentro do projeto piloto dos encontros 

de puericultura, enfatizando especificamente a necessidade de conscientizar as mães, da 

racionalidade e segurança na medicação de seus filhos com relação às verminoses e seus efeitos 

adversos, assim como as medidas de prevenções, a partir desses exemplos foram implementadas 

ações focalizadas na prevenção da auto medicação, como também esclarecidos conceitos de 

aplicação errônea em relação a administração de antipiréticos e analgésicos na pediatria. 

Com relação ao caso Maria (18 complementar), a partir das diretrizes abordadas de 

osteoporose, a residente da escola de saúde publica e da fisioterapeuta, implementaram um 

projeto de atividades para idosos com osteoporose, trabalhando pontualmente a educação e auto 

manejo, ou seja, a partir dessa diretriz foi criado um projeto de atividade com um perfil especifico 

em pacientes idosos com osteoporose e alguma alteração em saúde mental, depressão e 

especialmente os transtornos com labilidade emocional em relação a patologia óssea de base, o 

projeto começou com 5 usuários e hoje têm uma abrangência nas duas áreas com um total de 30 

usuários, o importante deste caso foi analisar e fixar mediante as diretrizes as prioridades para a 

implementação do projeto em fisioterapia e vida social, acho particularmente que o trabalho em 

equipe e o compromisso dos profissionais fazem a diferença e marcam uma forma de trabalho 

alternativo e complementar na resolutividade desta doença. 
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O caso Alexandra (caso 19) contribuiu especificamente para programar atividades coletivas 

com NASF e nutrição com relação ao apoio no desenvolvimento e crescimento das crianças, 

abordando duas palestras, a de crescimento e desenvolvimento nutricional em pediatria a nível 

profissional e na da comunidade participante dos encontros coletivos de puericultura. 

A partir deste caso, também foram escolhidas algumas atividades para a reformulação das 

temáticas de abordagem em relação ao marco de desenvolvimento na criança, geralmente as mães 

nas consultas de puericultura estão preocupadas pelo crescimento das crianças e não olham ao 

desenvolvimento delas, acham que isso aflora por natureza própria ao convívio familiar. 

Tratamos de orientar e revisar a caderneta da criança, ensinando de forma preliminar os 

conteúdos dela. As mães levam a caderneta com um documento obrigatório na consulta de 

puericultura, mas não sabem seus conteúdos e finalidades da mesma, e é sobre esse uso do 

instrumento que trata meu TCC nas consultas coletivas de puericultura. 

A partir destas intervenções, trabalhamos com os residentes da área da Escola de Saúde Publica 

para planificar ações focalizadas e limitadas que envolvam a participação de ACS como agente de 

vigilância em determinadas situações de risco em puericultura e vulnerabilidade social, já que 

elas são uma fonte importante de transmissão de dados demográficos e territoriais do usuário. 

Estes casos servirão para orientar e identificar pontualmente estratégias de intervenção, seja 

nas reuniões de equipe ou também como na organização do próximo calendário de atividades nas 

consultas de puericultura do posto. 

Comparando com a realidade social, a teoria orientada pelo curso nestes casos  foram 

discutidos em reunião de equipe como sendo casos de educação permanente em puericultura e a 

partir dessa discussão foi estruturado um fluxograma de atenção e vigilância em crescimento 

nutricional e desenvolvimento em puericultura que poderá identificar os usuários que se 

encontram em vulnerabilidade e precisem de maior atenção, Assim ficou combinado de realizar 

uma modificação na captação de dados no registro de puericultura tanto a nível enfermaria como 

ACS. 

Em relação ao terceiro módulo, dos casos analisados, 3 casos foram extremamente úteis, 

incorporando a teoria do curso na vida diária pratica do posto. 
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O primeiro foi o caso 23 Sandra, deste foram identificadas as patologias que coincidentemente 

estiveram presentes nas consultas coletivas de puericultura, os casos de dermatites em lactante 

assim como também a falta de sono e a constipação intestinal, ficaram discutidas nas consultas 

coletivas em roda de pergunta e troca de experiências com as mães participantes podendo assim 

minimizar algumas disparidades em relação ao diagnostico e tratamento destas patologias. Os 

temas do caso 23 deram ao surgimento de outras atividades complementares, como constipação 

da lactante e terapia de jantala em lactantes, enriquecendo assim a metodologia abordada das 

consultas coletivas em puericultura. 

O segundo foi o caso 25 Dona Margarida, este foi importante para lembrar as funções dos 

profissionais da saúde em relação ao compromisso da visita domiciliar e a importância dela na 

APS, para isso foram tratadas e reavaliadas certas estratégias que não estavam sendo aplicadas, 

apontadas nos seguintes objetivos: 1- melhorar a qualidade das VD, 2- criação de um instrutivo 

para que os pacientes visitados e seus cuidadores sejam facilmente identificados avaliando a 

evolução e periodicidade das VD, a partir destas necessidades pontuais criou se para garantir esse 

controle, encontros semanais com as ACS de todas as áreas de abrangências e as enfermeiras da 

área para discutir , avaliar e analisar o desenvolvimento das visitas , as necessidades dos pacientes 

visitados e seus cuidadores, e implementação de uma vigilância mais contínua dos pacientes 

selecionados. 

O terceiro foi o caso 27 Jonathan, e este foi importante porque permitiu ser discutido a 

educação permanente na reunião de equipe, avaliando a prevalência em diferentes faixa etária das 

DPOC em crianças com situações de riscos (fatores sociais agravantes), a situação atual dos 

pacientes, a evolução e tratamento deles. 

A partir destes temas de abordagem se trabalhou na construção de uma carteirinha do 

controle do asmático na criança e adolescência tendo como objetivo a vigilância do tratamento. 

Este novo projeto de controle serviu para organizar o estado de saúde das crianças e também de 

adultos com DPOC podendo assim ter cifras exatas e concretas em relação a prevalência das 

patologias respiratórias em crianças e adultos que frequentam o posto de saúde. 

Partindo de um olhar retrospectivo este caso relacionado com as doenças respiratórias nas 

crianças, partiu assim uma ideia  de ser abordado como tema preventivo nas consultas  coletivas 

de puericultura em relação a patologias respiratórias do lactante, manejando os fatores de risco 
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como eixo fundamental para prevenção da doença. 

 

 

 
Sinopse conceitual: em particularidade poderia falar que foi muito importante a aplicação deste 

curso em relação às atividades do dia a dia na pratica diária, tratando de ampliar e focalizar minha 

visão na micro clínica, possibilitando um olhar mais generalizado, apontando para uma medicina 

social mais crítica e discutida, 

Não posso deixar de agradecer a todos os que, direta e indiretamente formaram parte da 

construção, avaliação, e monitoramento deste curso. 

Tinha feito anteriormente em meu currículo vários cursos online, mas eu percebi que  os 

conteúdos deste curso se correlacionaram com minha realidade do posto e isso facilitou muito na 

maneira de pensar , refletir e também de mudar certos aspectos, tanto parcialmente como 

totalmente para uma melhora da qualidade de atendimento do posto, no desenvolvimento 

profissional e na atenção dos usuários tanto no processo de resolutividade do atendimento como 

na inclusão do usuário no posto, logrando que, a comunidade passara de uma vida passiva sem 

participação a ter certo grau de pertinência e atividade dentro do posto. 
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