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Resumo 

 
 
ZALDIVAR, Julio Migdael Laffita. Melhoria da atenção à saúde da criança de 0 a 
72 meses na ESF Sul Serra, Três Passos/RS 2016. 83f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Curso de Especialização em Saúde da Família) - Departamento de Medicina 
Social, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. 
 
O volume apresentado objetiva socializar o resultado do trabalho desenvolvido junto 
ao Curso de Especialização em Saúde da Família – Modalidade a Distância – 
UFPEL/UNASUS, como requisito parcial para a obtenção do título de Especialista 
em Saúde da Família. O mesmo foi elaborado no período de 2015 e 2016, sendo 
que a intervenção foi realizada durante 12 semanas, de setembro a dezembro de 
2015 na ESF Sul Serra em Três Passos /RS, tendo como objetivo geral melhorar a 
atenção à saúde das crianças de zero a setenta e dois meses de idade. Como 
objetivos específicos a equipe determinou; ampliar a cobertura, melhorar a qualidade 
do atendimento às crianças, melhorar a adesão ao programa e a qualidade dos 
registros das informações, avaliar crianças de risco e promover à saúde para as 
crianças e seus familiares. Uma reestruturação do processo de trabalho foi 
necessária iniciando com atualização da equipe para propiciar o cuidado conforme o 
preconizado pelo Protocolo do Ministério da Saúde preconizado no Caderno de 
Atenção Básica número 33 (MS, 2012). O processo de trabalho foi organizado de 
forma a facilitar o acesso das crianças, em especial às crianças de risco. Adotou-se 
fichas-espelho para a qualificação dos registros, de forma a garantir informações 
adequadas e monitorar a intervenção. Ações de promoção à saúde foram 
realizadas, como a orientação sobre alimentação saudável e adequada para a idade, 
realização do teste do pezinho antes dos 7 dias de vida e demais rotinas de 
puericultura. O engajamento público foi ampliado por diálogos durante as consultas 
e divulgação do trabalho pelas Agentes Comunitárias de Saúde, para sensibilizá-los 
sobre a importância das ações que seriam desenvolvidas, bem como as razões da 
priorização do cuidado à criança.  As orientações em grupos de promoção à saúde 
também contribuíram na divulgação do trabalho. Foi possível, com a intervenção, 
cadastrar 95 crianças no programa, sendo que na área há 190 crianças estimadas 
na faixa etária, alcançando 50% de cobertura. Realizou-se consultas com avaliação 
do desenvolvimento físico e psicomotor, consultas odontológicas, bem como 
imunizações, teste do pezinho, orelhinha e olhinho, administração de suplementos 
vitamínicos, orientações nutricionais, prevenção de acidentes na infância, 
orientações em geral e seguimento do cuidado em puericultura. Assim, conclui-se 
que a intervenção beneficiou as crianças e seus familiares, pois ofereceu-se um 
cuidado de qualidade baseado nos protocolos oficiais. Evidenciou ainda uma 
reorganização da atenção à saúde das crianças cadastradas e acompanhadas no 
programa, com registros adequados e monitoramento.  É evidente, ainda há muito 
para avançar na qualificação do serviço, mas a partir dos resultados obtidos neste 
trabalho, a equipe poderá continuar em busca de melhorias no cuidado à saúde da 
criança e estender à outros grupos prioritários. 
 
Palavras-chave: atenção primária à saúde; saúde da família; saúde da criança; 
puericultura; saúde bucal. 
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 Apresentação 

O presente trabalho acadêmico teve como objetivo melhorar a atenção à 

saúde da criança de 0-72 meses na ESF Sul Serra, Três Passos /RS.  

O volume foi organizado em 7 unidades de trabalho, que correspondem às 

unidades propostas no Curso de Especialização em Saúde da Família. O primeiro 

capítulo é composto pelo Relatório da Análise Situacional, uma abordagem sobre os 

aspectos gerais da UBS, como estrutura física, composição e funções da equipe de 

saúde, programas e ações desenvolvidas pela equipe, materiais, insumos e 

medicamentos disponíveis, situação de saúde da área assistida pela UBS e do 

município como um todo. 

O segundo capítulo contempla a Análise Estratégica, onde se insere o 

Projeto de Intervenção, baseado no protocolo do Ministério da Saúde “Caderno de 

Atenção Básica 33– Saúde da Criança: Crescimento e desenvolvimento” (MS, 

2012). Apresenta os objetivos, as metas, os indicadores, a logística e as ações 

propostas pelo trabalho, finalizando com o cronograma de atividades proposto. 

O terceiro capítulo apresenta o Relatório da Intervenção – abordando que 

aspectos previstos foram cumpridos ou não e porquê, explanando ainda a coleta e 

sistematização dos dados além de uma análise quanto à inserção das ações 

desenvolvidas na realidade do serviço de saúde e sua viabilidade. 

O quarto capítulo traz os Resultados da Intervenção e a Discussão dos 

mesmos. 

No quinto e sexto capítulos apresentam-se dois relatórios, um dirigido aos 

Gestores Municipais e outro à Comunidade. 

O último capítulo finaliza o trabalho com uma reflexão crítica e pessoal sobre 

a intervenção desenvolvida e suas repercussões para a comunidade assistida, para 

a equipe de saúde e para a experiência profissional dos envolvidos.

 



 
 

 

1 Análise Situacional 

1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS 

A UBS onde trabalho chama-se Sul Serra, é ESF  3, integrada por um 

médico, uma enfermagem, uma técnica de enfermagem e cinco agentes de saúde 

comunitário, uma odontóloga e uma assistente de saúde bucal 5 agentes de saúde, 

e uma servente que dão atendimento a toda a população da área. 

Em relação ao estrutura da UBS considero que é muito boa tem recepção, 

sala do espera, sala de reuniões um consultório médico um consultório odontológico 

uma sala de observação com duas leites para assistir as urgências, tem uma sala de 

vacina, uma sala de curativos, uma sala de esterilização um departamento do 

farmácia uma sala de preventivo tem dois banheiros para pacientes e dois banheiros 

para funcionários sua estrutura es muito nova as paredes são laváveis são lisas o 

piso de cerâmica. A ventilação é muito boa, a iluminação também muito boa. 

Toda a população está cadastrada por nossos agentes de saúde comunitário 

e organizadas por famílias. Não temos prontuário eletrônico neste momento 

proximamente começará a funcionar pelo programa E-SUS.  

Os atendimentos são feitos tudo os dias no turno da manhã começa 7:30 em 

até 11 horas e o turno da tarde começa 13 horas até 17 horas. Se faz consulta 

agendada mais libre demanda por que temos uma comunidade muito longe q ela 

precisa de nos além de isso estamos também adequando a os protocolos do brasil 

as emergências que chegam a nosso posto são avaliadas e encaminhadas quando 

precisarem no Hospital de Caridade da nossa cidade que presta serviço para nosso 

município. Muitas vezes fazemos acompanhamento hospitalar porque há patologia 

que precisa de transporte sanitário da secretaria de saúde, temos também serviço 

de SAMU se for necessário. 
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Quando o usuário chega a nosso posto de saúde e feita sua ficha do 

atendimento, logo a técnica de enfermagem faz a escuta do problema de saúde e 

toma de signos vitais, são classificados de acordo a chegada, agendamento e a 

gravidade do mesmo para assim ter uma satisfação com nosso atendimento logo 

passa a receber atendimento médico e avaliação, com indicação de exame si 

necessário e depois recebe gratuitamente sua medicação. 

Se precisa seguimento e agendamento para próxima consulta.      

Fazemos trabalho com grupos de usuários diabéticos, hipertensos, saúde 

mental, grupo de gestantes.  Fazemos visita às comunidades para a entrega dos 

medicamentos, fazem palestras de temas de relacionados com as patologias que 

padecem e outros temas de interesse, também se trabalha com grupo de risco 

sendo eles alcoólatras, fumantes, planejamento familiar risco, se fazem pesquisas 

de doenças crônicas não transmissíveis, sendo muito importante para nos lá labor 

preventiva de saúde da população, com grupo de idosos se fazem atividades 

manuais, recreativas e culturais. Se faz trabalho de educação para saúde nas 

escolas si temos em conta que lá gravides em lá adolescência es um fator de risco 

que temos q trabalhar muito em nossas comunidades  

Há conselho municipal de saúde que é encarregado do financiamento das 

consultas especializadas, resolução dos problemas de saúde e das orientações a 

população sobre lá organização do trabalho da unidade.   

 E importante destacar o empenho do Ministério  de Saúde e as universidade 

no investimento dos cursos de especialização  em saúde da família a traves da  

educação a distancia ,mantendo a rotina de trabalho sem deslocamento .Também 

este projeto facilita a análise situacional da população, identificando os problemas de 

saúde assim como sendo priorizados ,com possibilidade de implementar uma 

intervenção e avaliar as mudanças ocorridas ,elaborando um trabalho final que 

permite qualificar nossa pratica profissional estimulando a solução dos problemas no 

contexto onde atuamos para lograr  mudanças na equipe ou unidade de saúde e 

melhorar a qualidade de atenção a população 

 

. 
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1.2 Relatório da Análise Situacional 

 

O Município Três Passos está a 470 km de Porto Alegre, Capital do Estado 

Rio Grande do Sul, abrange um área de 268,4 km², limitando-se territorialmente com 

os seguintes municípios: ao Norte com Esperança do Sul e Derrubadas, à Leste com 

Tenente Portela e Miraguaí, ao Sul com Bom Progresso e Humaitá, e à Oeste com 

Crissiumal e Tiradentes do Sul. 

    Tem 23973 habitantes, segundo censo de 2010, sendo que destes 

79,51% estão na área urbana e 20,49% na área rural, que são atendidos em 7 

unidades de saúde. Temos disponibilidade de Núcleo Apoio da Saúde da Família – 

NASF. Não existe Centro de Especialidade Odontológica no município quando 

necessário o usuário é encaminhado ao município de Ijuí. 

  Quanto aos serviços de apoio diagnóstico-terapêutico a Secretaria 

Municipal de Saúde mantém convênio com diversos serviços através do SUS, CISA 

- Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Noroeste do RS, e outros convênios 

de prestação de serviços, para garantir o acesso a serviços ou exames 

especializados e complementares. 

    Mantém ainda convênio com a Clínica Pediátrica Carrossel, que num 

sistema de prestação de serviços atende crianças de 0 a 18 anos de idade, 24 horas 

por dia, inclusive nos feriados e fins de semana, sem limitação no número de 

consultas.  

   Em nosso município contamos com a Associação Hospital de Caridade de 

Três Passos. Este é uma entidade filantrópica, de direito privado. O plantão médico 

hospitalar funciona a partir das 19:00 horas, através de convênio junto com os 

municípios de Bom Progresso, Esperança de Sul e Tiradentes do Sul.  

O Hospital atende as seguintes especialidades: Oftalmologia, Ginecologia e 

Obstetrícia, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologista, Ortopedia e Traumatologia, 

Cardiologia e Pneumologia, Cirurgião Dentista, Anestesiologia, Pediatria, Neurologia 

e Neurocirurgia, Urologia, Medicina Interna e Radiologia. Os serviços que o hospital 

atende são: Internações Clínicas, Cirúrgicas e Pediátricas, Unidade de Terapia 

Intensiva, serviço de Ecografia, Ecocardiograma, RX, Ultrassonografia, Tomografia e 

Endoscopia Digestiva. Através do CISA Três Passos também conta com seis 
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médicos especialistas nas áreas de: Cirurgia Geral, Cardiologia, Neurologia, 

Urologia, Otorrinolaringologia. 

A UBS SUL SERRA é considerada urbana está na Rua Anita Garibaldi mais 

também oferta atendimento à população de cinco comunidades no interior. 

 Na UBS trabalha uma equipe de saúde da família- ESF, existe um bom 

vínculo com Sistema Único Saúde – SUS. O horário de atendimento ocorre das 7:00 

da manhã até às 11:00 e das 13:00 até as 17:00 horas. Temos salas de vacinação, 

sala de observação com duas camas, sala de injeção, curativos, e dois consultórios 

para um médico e a odontologista, sala de espera e recepção, sala de reuniões, 

farmácia, cozinha e banheiros para usuários e trabalhadores. Na UBS tem uma boa 

estrutura física para o atendimento e não tem barreiras arquitetônicas que impeçam 

o acesso de usuários. No entanto, no que se refere às instalações internas os 

banheiros são amplos, mas não tem sanitários para deficientes o que ocasiona 

dificuldades aos usuários em cadeira de rodas. Há ausência de corrimãos nos 

corredores da UBS o que afasta as condições de mobilidade, com autonomia e 

segurança dos usuários com deficiência. Na UBS contamos com um numero de 

medicamentos definidos no Elenco de Referencia Nacional de Medicamentos na 

Atenção Básica, os medicamentos controlados como psicofarmacos são oferecidos 

na farmácia da Secretaria de Saúde com a receita através dos grupos, e o 

medicamento de uso continua no tratamento de outras patologias são ofertados na 

farmácia popular a preço modico o sem custo e contamos com os testes rápidos de 

Gravidez, HIV, VDRL e hepatite B. Os aparelhos são em quantidade suficiente, as 

balanças e esfigmomanômetros são calibradas de 6 em 6 meses, como esta 

estabelecida, a UBS esta informatizada. Neste momento esta sendo digitada toda a 

população pelos agentes comunitários. 

 Existe Conselho Municipal de Saúde – CMS é um órgão deliberativo e 

paritário, colegiado com representantes da população, governo, prestadores de 

serviços, profissionais de saúde e entidades de saúde. O regimento interno foi 

elaborado em reuniões que se sucederam logo depois de criado o Conselho. 

(Este trabalho foi realizado por um pequeno grupo escolhido em Assembleia 

Geral e depois submetido à discussão e aprovação dos demais membros em 

regimento interno foi baseado em modelos de outros municípios, em adaptação 

entendido necessárias. Foi dispensado um exemplar da proposta e elaborada a 

cada membro, que teve tempo de estuda-lo até a data de sua homologação, quando 
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foi discutido por emendas de consenso até seu resultado final como hoje se 

encontra.) 

O Conselho Municipal de Saúde tem como atividade fim, assessorar a 

administração com orientações, planejamento, interpretação, julgamento e 

fiscalização de sua competência, além de coordenar as ações integradas de saúde. 

 A Equipe de Saúde da Família do sul serra esta composto por: um Médico, 

uma Enfermeira, uma Técnica de enfermagem, uma Odontologista, uma Auxiliar de 

Saúde Bucal - ASB e cinco Agentes Comunitários de Saúde – ACS. .  

(A equipe cumpre com suas atribuições e assim tenta programar medidas na 

tentativa de solucionar os problemas da saúde na área da abrangência, uma prática 

inerente dos programas do SUS que todos queremos em termos de Universalidade, 

Integralidade, Equidade e Participação Social. Trabalham-se muito na área da 

educação e promoção da saúde, principalmente com os grupos de risco, idosos, 

crianças, gestantes, hipertensos, diabéticos e saúde mental, mas ainda tem que 

realizar um maior esforço com os adolescentes, alcoólicos e fumantes, além da 

promoção das atividades físicas na comunidade. O engajamento cada dia é maior e 

tenta se interagir com outros atores, como o governo municipal, instituições públicas 

e privadas, escolas, igrejas e associações comunitárias, que sentem os problemas e 

ajudam nas soluções. 

 A realização de atividades como palestras, conversa com grupos de risco, 

visita às escolas com a participação de toda a equipe, mas com uma grande 

responsabilidade dos Agentes Comunitários de Saúde por seus conhecimentos da 

comunidade, a população, os problemas higiênicos sanitários. O cadastro está 

parcialmente atualizado, até agora as informações das atividades da UBS são 

recolhidas por as fichas clinicas e começando os prontuários eletrônicos mediante o 

sistema de banco de dados em rede. Neste momento esta sendo implantado o 

registro do E-SUS onde serão recolhidas todas as atividades realizadas na UBS. 

Área Abrangência da ESF tem características urbanas e atendimento a 5 

localidades no interior, várias escolas (2) creche (1) Igrejas de várias denominações 

(5) (assim como comércios variados e pequenos como, mercearias, lojas, oficinas, 

etc.). A população, segundo cadastro março 2014, está constituída por 3800 

pessoas sendo 1829 do sexo feminino e 1971 do sexo masculino, que constituem 

1434 famílias. Ainda integrando as características demográficas a população é 

composta de: 866 mulheres em idade fértil (10-49 anos); 11 gestantes; 46 crianças 
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menores de 5 anos; 1613 pessoas de 20 as 59 anos e 666 pessoas com 60 anos ou 

mais. A estrutura da Equipe corresponde com as necessidades da área adstrita e 

estão muito bem delimitadas as áreas de cada um dos ACS o que facilita também 

delimitar as responsabilidades e estratégias que podem ser diferentes o comum para 

todos,  

Nesta UBS o atendimento é a demanda espontânea todos os dias, as 

grávidas também O acolhimento ocorre na recepção onde se procuram as fichas 

individuais e a técnica de enfermagem toma o peso, pressão arterial, estatura, e 

verifica atualização dos exames da prevenção e a vacinação atualizada. Depois 

passam pela consulta com o médico. 

 Embora exista atendimento diário aqueles usuários que necessitam de 

cuidados imediatos por ter uma urgência, são priorizados e atendidos pelo médico 

que, após devidamente avaliados, e ainda são encaminhados ao serviço de urgência 

no Hospital de Caridade se precisar. Nas tardes o atendimento ocorre de igual jeito. 

O maior problema no dia de hoje é a alta demanda de atendimento da população e 

todos os usuários que assistem a UBS são atendidos no dia.  

Na UBS não faz atendimento das crianças de 0 a 72 meses segundo os 

princípios e objetivos da puericultura considerando que temos 11 das crianças 

menores de 1 ano, existentes na área de abrangência, cadastradas na UBS. As 

consultas de puericultura e os seguimentos por doenças agudas são feitas pelos 

pediatras. A aplicação do programa da atenção a Saúde da criança ao processo de 

trabalho na UBS seria muito bom, pois permitiria seguimento das crianças em seu 

crescimento e desenvolvimento através do tempo e a prevenção e detecção de 

qualquer alteração para tomar conduta adequada.   Seria importante toda a equipe 

adotar os manuais preconizados pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento 

de ações programáticas e acompanhamento das mesmas. Como aspectos positivos 

a assinalar é a realização de testes laboratoriais /bioquímicos e vacinação atualizada 

na totalidade dos recém-nascidos (11 crianças de 0-1 ano). 

Os ACS nas comunidades cadastram e procuram as mães e seus filhos, 

conhecem quando não assiste na UBS para manter ao dia a caderneta de 

vacinação, se faz visita domiciliar mensal e realizam atividades de educação 

orientando aos pais e/ou responsáveis das crianças e outros familiares que aumenta 

a responsabilidade da família toda. Como já relatado esta ação programática esta de 
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forma insatisfatória em nossa UBS e os componentes da equipe precisam se 

engajar nas ações de planejamento, execução e monitoramento. 

No mundo atual, uns dos padrões de desenvolvimento humano de um país é 

a mortalidade materna e infantil, o acompanhamento pré-natal de reconhecido efeito 

positivo sobre a saúde da mulher e da criança e tem na sua baixa cobertura (18%), 

um grande desafio a ser superado. A que sinalar que muitas usuárias tem plano de 

saúde em seu trabalho e fazem atendimento nas clinicas. Toda mulher que chega à 

UBS para seguimento da gestação é captada e seguida até seis meses que é 

encaminhada ao especialista para avaliação e seguimento ate o parto.  

Geralmente quando o acompanhamento é feito de forma correta com o 

protocolo indicado, salvo exceções, o final é feliz com grande repercussão na saúde 

da mulher e da criança, além de repercutir ao médio e longo prazo no quadro da 

saúde familiar e da população em geral. Não se pode esquecer que a assistência 

pré-natal constitui num conjunto de procedimentos clínicos e educativos com o 

objetivo de vigiar a evolução da gravidez e promover a saúde da gestante e da 

criança com a participação da família e da comunidade.  

           O número de gestantes no atendimento é 11 o que representa 36% 

da estimativa no caderno de ações programáticas (47), que não corresponde com a 

realidade da área, mas importante ainda às captações ocorrem, mais no primeiro 

trimestre sendo atualmente de um 100%, ele ocorre segundo os protocolos e 

manuais técnicos, do ano 2010, que consta na unidade atualizarem igualmente os 

registros (SISPRENATAL), segundo cadastro realizado ate o mês de agosto de 

2014. O monitoramento se realiza na reunião da equipe. Cada um dos integrantes 

da equipe tem funções muito importantes, todos trabalham com o mesmo objetivo, 

brindar uma assistência de qualidade, se realizam as consultas todos os dias, além 

disso, se qualquer grávida chega ao posto procurando assistência médica, sempre 

tem atendimento na hora. Todas as gestantes participam nas atividades de grupo 

onde tratam se temas de interesse da gestante e a família. É importante a indicação 

do suplemento de ferro a partir da 20ª semana de gestação para prevenção da 

anemia e ácido fólico e a todas lê é indicado. 

As grávidas da área são encaminhadas para atendimento prioritário da sua 

saúde bucal na primeira consulta, quebrando preconceitos do que a mulher na 

gravidez não pode ter atendimento por odontologia quando é de todo o contrário, 

embora ficar longe dos objetivos propostos um 20 % delas tiveram atendimento da 
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saúde bucal. A equipe de Saúde bucal faz palestras ao grupo de gestantes para 

aumentar a assistência delas a consulta e prevenir qualquer alteração buco dental. 

O número de consultas na gestação realizada na UBS é 6 e ao final da gestação a 

usuário tem tido entre 6 a 8 avaliações segundo aos propósitos do Ministério da 

Saúde – MS.  

No município se realizam partos, os quais acontecem no Hospital, mas o 

atendimento no período puerperal, onde podem acontecer graves complicações, 

geralmente nas primeiras horas e dias, se realiza na UBS antes nos primeiros sete 

dias depois do parto, sendo avaliada, e feita ao recém-nascido à vacinação e o teste 

do pezinho, se a mãe nota que o filho tem alguma dificuldade o leva ao pediatra 

onde é avaliado. Os ACS cumprem um papel indispensável nas visitas domiciliares 

mensais, avaliando engajamento familiar, riscos biológicos e sociais. Ainda ocorrem 

gestações na adolescência que é uma falha importante do programa de 

planejamento familiar. A educação é muito importante para promover saúde e por 

enquanto é uma tarefa diária e constante para ter resultados ao meio e longo prazo. 

A equipe deve aumentar suas ações educativas além das já realizadas. 

Por ser o câncer do colo do útero e de mama as duas primeiras causas de 

morte das mulheres no mundo e também no Brasil, aplicamos os protocolos 

segundo o MS, nesta UBS realiza se a coleta de material para exame citopatológico 

de colo uterino ate agora se faz quando foi agendado e quando e usuário procura 

nas consultas promove se o uso de preservativo nas relações sexuais é feitas 

palestras sobre os malefícios do tabagismo como fator de risco do câncer. Não tem 

criado grupo de mulheres para atividades educativas. O programa de prevenção do 

câncer de colo de útero tem avaliação periódica, mas não há controle das mulheres 

faltosas ao exame citopatológico para câncer de colo de útero, deve se projetar o 

trabalho aos grupos de risco e identificar as mulheres que não estão incorporadas 

ao programa e quem corresponde realizar os exames e não comparecem à consulta. 

É importante trabalhar com qualidade e não com quantidade. 

 O trabalho na Atenção Primária é vital porque é o cenário propício onde se 

podem aplicar as políticas de educação, prevenção, pesquisa e controle destas 

doenças, detectando sinais e sintomas iniciais e realizando exames simples e muito 

valiosos como o citopatológico (chamado de prevenção por a população e também 

de papa Nicolau) quando as mulheres procuram aos serviços hospitalares, 

geralmente é tarde e as doenças estão no estágio muito avançado. 
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 É a UBS o lugar propício, onde pode se realizar e implantar as políticas da 

Organização Mundial da Saúde – OMS e do MS para o controle do CA de colo de 

útero e de mama, aplicando os protocolos da pesquisa e avaliação da população 

alvo. Mas a equipe deve trabalhar mais na educação e prevenção com explicações 

simples de como realizar corretamente o autoexame das mamas e na identificação 

de sinais e sintomas iniciais que permitam o diagnóstico precoce de ambas doenças. 

Esta unidade não tem estatística alguma de indicação de mamografia e também não 

há de resultados recebidos. É importante criar uma base de dados com as mulheres 

em faixa etária de 50 a 69 anos para controlar exame indicado, realizado, atrasados 

e as mulheres faltosas, em tanto é instalado e posto em funcionamento o programa 

E-SUS de recolhida de dados.  Devemos e podemos avançar neste programa além 

da estimativa de 88% do caderno de ações programáticas. 

Nossa área de abrangência tem identificados 280 hipertensos e 23 

diabéticos, os quais fazem consulta qualquer dia que precisarem, não tem 

agendamento programado segundo os protocolos e manuais técnicos que fornecem 

como ocorre o atendimento para ambas, as doenças providenciadas pelo SUS do 

ano 2009, com um acolhimento na recepção com a procura de seus prontuários, a 

técnica de enfermagem é a responsável da aferição de Pressão Arterial, Frequência 

Cardíaca, Peso e a realização do exame de glicose aos diabéticos. A seguir os 

usuários são vistos pelo médico que indica tratamento a seguir para a doença 

aguda, o tratamento é entregue na farmácia da UBS. Os medicamentos para 

controle da doença crônica são entregados nas reuniões de grupo em as visitas à 

comunidades pela equipe. 

Como a educação é fundamental os ACS junto ao resto da equipe realizam 

antes do começo das consultas atividades de prevenção e educação sanitária com 

variados temas, interagindo com os usuários e acompanhantes. 

Nem sempre na UBS tem todos os medicamentos do quadro básico e são 

de grande importância na terapêutica atual, mas o município conta com farmácias 

populares onde os usuários recebem o tratamento para as doenças crônicas sempre 

a baixo custo. Para ampliar a cobertura e melhorar a qualidade da atenção á HAS e 

DM nesta UBS a que começar por fazer agendamento de consultas de controle 

destas patologias, e criar base do dado com todos os usuários que tem estas 

doenças para controlar os faltosos a consulta, também fazer pesquisa para 
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diagnostico e tratamento dos usuários hipertensos e diabéticos ainda não 

detectados.   

Os Idosos constituem 26 % da população atual de nossa área, com 

tendência ao incremento pelas melhoras ocorridas e previstas na saúde nos 

próximos anos. O atendimento deste grupo importante ocorre no posto e em seus 

domicílios pela impossibilidade de muitos deles de não poder se movimentar.  Nesta 

UBS se realiza o atendimento de idosos a demanda espontânea, mas não existe 

excesso de demanda de idosos para atendimento de problemas de saúde agudos. 

Temos os protocolos de atendimento indicados pelo MS, não é feita avaliação 

segundo o protocolo, mas se trabalha na realização das principais ações no cuidado 

aos idosos como: a promoção da atividade física e de hábitos alimentares 

saudáveis, diagnóstico e tratamento da obesidade, sedentarismo, a luta contra do 

tabagismo e alcoolismo, além do diagnóstico e tratamento de problemas clínicos em 

geral, a prevenção e tratamento da saúde bucal, é um trabalho de toda a equipe, 

muitos tem sido favorecidos com próteses dentais. 

Há registro de 580 pessoas na faixa etária mais 60 anos moradores da área. 

Não existe grupo de idosos formado na área, mas com apoio positivo dos ACS 

estimulasse a criação de um grupo e a incorporação dos usuários a atividades 

físicas. Palestras são realizadas na UBS e ainda mais importantes nas comunidades 

do interior, tentamos organizar outras atividades como caminhadas, e atividades 

culturais.  

Os maiores desafios para nossa UBS estão em concluir o cadastro da área 

de abrangência, criar os registros faltantes dos idosos, mulheres de 15 a 59 anos, e 

atualizar os restantes, além de trabalhar com os protocolos segundo SUS – 

Ministério da Saúde. Além dos desafios de aumentar o número de gestantes no 

atendimento na UBS e manter o indicador das captações no primeiro trimestre 

100%. 

Nossos melhores recursos são os recursos humanos pela entrega ao 

trabalho e engajamento com as políticas do SUS, a adesão da população aos 

programas de saúde e mudanças realizadas, além da excelente estrutura física da 

UBS. Contamos com o apoio de outros departamentos como a Farmácia, e 

principalmente a responsável da UBS e a Secretaria de Saúde. O próprio curso que 

nos permite conhecer e nossas fortalezas e debilidades e ademais evoluir.   
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 Nos questionários encontrei aspetos interessantes como as próprias 

funções dos integrantes da equipe, e igual aconteceu com os cadernos, que me 

ajudaram a ter um olhar crítico e ter uma ideia aproximada de como devemos 

realizar mudanças no nosso trabalho. As mudanças de fato aconteceram, e como 

podemos atingir com nosso trabalho os objetivos propostos por o SUS de alcançar o 

primeiro lugar, que as comunidades tenham acesso à saúde e que nós possamos 

proporcionar uma assistência de qualidade, sendo a razão da nossa presença nas 

UBS espalhadas por todos Brasil. 

A Unidade Básica de Saúde “SUL SERRA” tem que implantar os protocolos 

de atendimento estabelecidos do MS para o SUS, para o controle das crianças, 

usuários hipertensos, diabéticos e idosos que hoje comparecem às consultas por 

demanda espontânea na UBS, as reuniões da equipe que são feitas as primeiras 

quinta feira de cada mês, devem se realizar semanais e avaliar as deficiências nos 

diferentes programas. A equipe de saúde bucal deve se integrar ainda mais ao 

trabalho da ESF para melhorar os indicadores avaliados em todos os campos 

descritos neste relatório, onde podemos citar como prioridade: atenção da saúde 

bucal as crianças de 0-72 meses, gestantes e idosos.  

   Esta é a situação da UBS. A saúde não é um problema só da Equipe de 

Saúde Familiar, é um problema que envolve a todos, comunidade, governantes e 

instituições oficiais, particulares e sociais.   

  

 

1.3 Comentário comparativo entre o texto inicial e o Relatório da Análise 

Situacional 

 

Fico surpreso após ter realizado o Relatório da Análise Situacional, pois foi possível 

verificar que necessitamos rever nosso processo de trabalho para ampliarmos e 

qualificarmos o nosso trabalho prestado à comunidade. No texto inicial expomos de 

forma sintética o trabalho que é desenvolvido na Unidade, já no Relatório da Análise 

Situacional foi realizado um detalhamento de nossas ações nas mais diversas 

dimensões que podemos resumir da seguinte maneira: há necessidade de implantar 

os protocolos de atendimento estabelecidos pelo Ministério da Saúde para as 

políticas de saúde da criança, para os usuários hipertensos e/ou diabéticos e idosos. 
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Para finalizar, verificamos que oportunamente, é necessário priorizar a saúde da 

mulher, apesar da saúde materno-infantil estar sendo bem assistida. No entanto, o 

problema da saúde da mulher é após o período puerperal. Como já citado no 

Relatório da Análise Situacional temos uma boa estrutura física, mas que por si só 

não garante qualidade no atendimento, o que depende de organização, trabalho e 

controle dos trabalhadores em saúde e adesão da população ás ações 

programáticas. Sentimos que houve uma qualificação importante no texto do 

relatório da análise situacional em comparação ao texto inicial. Isto só foi possível 

pela avaliação sistemática realizada através dos instrumentos que o Curso 

disponibilizou, garantindo assim qualidade na análise, que subsidiará  a realização 

do projeto de intervenção. 
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2 Análise Estratégica 

2.1 Justificativa 

 

Segundo o caderno de Saúde da Criança a taxa da mortalidade infantil 

caiu muito nas últimas décadas, os óbitos infantis diminuíram de 47,1 a cada 

mil recém nascidos vivos, a 15,6 em 2010, tudo isto graças as ações de 

diminuição da pobreza, ampliação da cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), através do trabalho multidisciplinar em equipe e dos processos 

em educação permanente. Portanto, a linha de cuidado à saúde da criança na 

atenção primaria à saúde foi primordial para redução da mortalidade infantil 

através das ações de prevenção das doenças mais prevalentes na infância. 

(Caderno de Atenção à Saúde da Criança, Crescimento e Desenvolvimento, n 

33, 2012). E para continuidade a assistência fetal iniciada no pré-natal, 

garantindo um desenvolvimento adequado faz-se necessário o 

acompanhamento de puericultura de modo a identificar e intervir 

precocemente nas alterações possíveis nesta fase da vida e orientar quanto 

as ações de promoção e prevenção da saúde das crianças de 0 a 72 meses 

na Estratégia de Saúde da Família. 

 

A Unidade Básica da Saúde (UBS) Sul Serra, Três Passos, é uma 

Unidade de Saúde de tipo Estratégia de Saúde da Família, em área urbana, 

dentro do Bairro Sul Serra. Ela conta com uma ampla sala de espera, sala de 

administração e arquivos, farmácia, três consultórios: um para médicos, um 

para enfermeira e outro para dentista, sala de reuniões, sala de curativos, sala 

de esterilização, uma cozinha, lavanderia, e quatro banheiros. Formada por 

uma equipe multidisciplinar contendo: um médico, uma enfermeira, uma 
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dentista, uma técnica em enfermagem, uma auxiliar de saúde bucal, uma 

doméstica, e cinco agentes comunitários de saúde (ACS). Com uma 

população que envolve toda a área de abrangência de aproximadamente de 

2800 usuários. Dos quais 27 são crianças menores de um ano, e 70 menores 

de cinco anos. 

 

A população alvo da área adstrita é de aproximadamente 90 crianças. 

Desses são registrados apenas os menores de um ano, que são trazidos 

pelas mães para o teste do pezinho e vacinação, onde as crianças são 

pesadas e avaliadas, mas não temos seguimento deles. Dessa forma, 

concluímos que atualmente não há uma atenção sistemática voltada à saúde 

da criança na UBS Sul Serra, Três Passos. No momento a equipe encontra-se 

realizando o cadastramento da toda a população alvo e sensibilizando a 

comunidade quanto à importância do acompanhamento de puericultura na 

UBS, cuja assistência está sendo prestada de forma precária na nossa 

Unidade. 

Toda a equipe está participando no desenvolvimento da ação 

programática, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar 

de saúde bucal, e agentes de saúde. As dificuldades enfrentadas estão 

relacionadas à adesão das famílias, seja pela distância, trabalho, entre outros. 

Entretanto, vários aspectos estão viabilizando a intervenção, tais como a 

mobilização da equipe, a infraestrutura existente no nosso ESF e a 

disponibilidade dos materiais necessários para tal. Contudo essa intervenção 

permitirá prestar uma assistência à saúde da criança de forma sistematizada, 

e de melhor qualidade na UBS, melhorias na qualidade de vida das crianças 

de nossa comunidade, como assim também ter melhores registros dessa 

população alvo, seu seguimento ao longo do tempo. 
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2.2 Objetivos e metas 

 

2.2.1 Objetivo Geral: Melhorar atenção à saúde das crianças de 0 a 72 

meses pertencentes a área de abrangência do ESF Sul Serra, Três Passos, 

RS. 

 

            2.2.2  Objetivos específicos e metas 

 A seguir estão listados os objetivos específicos de acordo com cada meta 

pactuada. 

 

 Objetivo 1: Melhorar a cobertura de atenção à saúde da criança. 

                         Meta1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 70% das 

crianças de 0 a 72 meses de idade pertencentes à área de abrangência da unidade 

de saúde. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade do atendimento à criança. 

 

 Meta 2.1 Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 

100% das crianças cadastradas; 

  Meta 2.2 Monitorar o crescimento em 100% das crianças; 

  Meta 2.3 Monitorar 100% das crianças com déficit de peso. 

 Meta2.4 Monitorar 100% das crianças com excesso de peso; 

 Meta 2.5 Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças; 

 Meta 2.6 Vacinar 100% das crianças de acordo com a idade; 

 Meta 2.7 Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 

a 24 meses; 

 Meta 2.8 Realizar triagem auditiva em 100% das crianças; 

 Meta 2.8 Realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias de 

vida; 
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 Meta 2.9 Realizar avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico em 100% das crianças de 6 e 72 meses; 

 Meta 2.10 Realizar primeira consulta odontológica para 100% das 

crianças de 6 a 72 meses de idade moradoras da área de abrangência, 

cadastradas na unidade de saúde. 

 

 Objetivo 3: Melhorar a adesão ao programa de saúde da criança. 

 Meta 3.1 Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às 

consultas. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4: Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho da 

saúde da criança de 100% das crianças que consultam no serviço. 

 

. Objetivo 5: Mapear as crianças de risco pertencentes à área de 

abrangência. 

  Meta 5: Realizar avaliação de risco em 100% das crianças 

cadastradas no programa. 

 

Objetivo 6: Promover a saúde das crianças. 

 

 6.1 Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das 

consultas de saúde da criança; 

 6.2 Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira 

consulta; 

 6.3Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 

100% das crianças; 

 6.4Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção da 

cárie para 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 
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2.3 Metodologia 

 

O projeto de intervenção em questão será realizado na área de 

abrangência do ESF Sul Serra, zona urbana do município de Três Passos, 

RS, Brasil. Tem como foco de ação as crianças de 0 a 72 meses pertencentes 

a essa localidade.        

Trata-se de um trabalho descritivo, de naturaliza qualitativa e 

quantitativa. Serão utilizadas análises estadísticas que quantificarão os 

indicadores de cobertura e de qualidade. Os resultados foram apresentados 

expostos em tabelas e gráficos, elaborados no Microsoft Office Excel, com 

modelos disponibilizados pelo curso da especialização da UFPEL.  

Os dados serão coletados na própria UBS pela equipe SF, no período 

de quatro meses, por meio de consultas clinicas, marcação e realização de 

exames preconizados para o público alvo. Esses dados serão consolidados 

na planilha de coleta de dados, alimentado semanalmente e transferido para o 

Sistema informação de Atenção Básica (SIAB).  

 

 

2.3.1 Detalhamento das ações 

 

Objetivo 1: Melhorar a cobertura de atenção à saúde da criança. 

            Meta 1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 70% das 

crianças de 0 a 72 meses de idade pertencentes à área de abrangência da unidade 

de saúde. 

 

Monitoramento e avaliação:            

Ação: Monitorar o número de crianças cadastradas no programa e 

cadastrar a população de crianças dentre 0 a 72 meses da área adstrita. 
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Detalhamento: O monitoramento será feito pela enfermeira, através 

das planilhas de acompanhamento das crianças atendidas, através da ficha 

espelho que será preenchida pelo profissionais responsável pelo atendimento 

(medico, enfermeira e odontóloga).  Nas reuniões de equipe serão discutidas 

as ações que foram desenvolvidas no programa de saúde da criança. 

Organização e gestão de serviço. 

Ação: Cadastrar toda a população de crianças entre zero e 72 meses 

da área de abrangência. Priorizar o atendimento das crianças 

Detalhamento: Os ACS irão realizar o cadastramento de toda a 

população alvo da intervenção durante as visitas domiciliares. Estas 

informações serão mantidas em registro específico na UBS para acompanhar 

a intervenção. As crianças serão cadastradas no programa na primeira 

consulta médica na UBS. Dessa forma pretendemos ampliar a cobertura em 

70% nas crianças de 0 a 72 meses de idade, da área adstrita, dando 

prioridade no atendimento das crianças no momento que seus pais 

procurarem o ESF e com a busca ativa dos ACS, dessa forma pretendemos 

atender as 90 crianças, que temos aproximadamente, reservando das 

consultas diárias quatro vagas por turno, e serão 20 por semana, além da 

atenção dos casos agudos. Todas as crianças de 0 a 72 meses que chegar 

até a Unidade de Saúde, seja para atendimento odontológico, médico ou para 

realizar vacinação. Será enquadrada no programa de atenção à saúde da 

criança e terá prioridade para o atendimento. Isso será feito através do 

acolhimento pela recepção e demais membros da equipe de acolhimento. 

Engajamento público: 

Ação: Orientar a comunidade sobre o programa de saúde da criança 

e quais os seus benefícios. 

Detalhamento: Essa ação será realizada por toda a equipe na sala 

de espera e nas reuniões dos conselhos de saúde. Nessa oportunidade, os 

profissionais vão explicar à comunidade como dará o projeto, quais seus 

objetivos e a sua metodologia. 

Qualificação da prática clínica: 

Ação: Capacitar à equipe no acolhimento da criança, nas Políticas de 

Humanização e para adoção dos protocolos referentes à saúde da criança e 
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sobre as informações que devem ser fornecidas à mãe e à comunidade em 

geral sobre este programa de saúde. 

Detalhamento: Para qualificar a prática clínica nessa linha de 

cuidado iremos realizar ações para capacitar a equipe no acolhimento das 

crianças nas Políticas de Humanização e para adoção dos protocolos 

referentes a saúde da criança proposto pelo Ministério de Saúde. 

Pretendemos fazer isso nas reuniões semanais da equipe e nas capacitações 

permanentes. Também nesse momento, serão realizado a ação de capacitar 

a equipe sobre a saúde da criança e sobre as informações que devem ser 

fornecidas à mãe e à comunidade em geral sobre este programa. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade do atendimento à criança. 

Meta 2.1 - Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida 

para 100% das crianças cadastradas 

           Meta 2.2 Monitorar o crescimento em 100% das crianças; 

           Meta 2.3 Monitorar 100% das crianças com déficit de peso. 

           Meta 2.4 Monitorar 100% das crianças com excesso de peso; 

           Meta 2.5 Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças; 

                     Meta 2.6 Vacinar 100% das crianças de acordo com a idade; 

          Meta 2.7 Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 

24 meses; 

          Meta 2.8 Realizar triagem auditiva em 100% das crianças; 

          Meta 2.9 Realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias de 

vida; 

                    Meta 2.10 Realizar avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico em 100% das crianças de 6 e 72 meses; 

         Meta 2.11 Realizar primeira consulta odontológica para 100% das 

crianças de 6 a 72 meses de idade moradoras da área de abrangência, 

cadastradas na unidade de saúde. 

 

 

 



25 

 

 

 

            Monitoramento e avaliação: 

 

Ação: Monitorar o percentual de crianças que ingressaram no 

programa de puericultura na primeira semana de vida. Monitorar o percentual 

de crianças com avaliação da curva de crescimento. Monitorar as crianças 

com déficit e excesso de peso. Monitorar o percentual de crianças com 

avaliação do desenvolvimento neuro-cognitivo. Monitorar o percentual de 

crianças com vacinas atrasadas. Monitorar o percentual de crianças com 

vacinação incompleta ao final da puericultura. Monitorar o percentual de 

crianças que receberam suplementação de ferro. Monitorar o percentual de 

crianças que realizaram triagem auditiva. Monitorar o percentual de crianças 

que realizou teste do pezinho antes dos 7 dias de vida. Monitorar a avaliação 

da necessidade de tratamento odontológico das crianças de 6 a 72 meses de 

idade, moradoras da área de abrangência. Monitorar a saúde bucal das 

crianças de 6 a 72 meses de idade, moradoras da área de abrangência com 

primeira consulta odontológica. 

Detalhamento: Realizaremos o monitoramento do percentual de 

crianças que ingressam no programa de puericultura na primeira semana de 

vida e demais idades por meio dos ACS em cada micro área. A enfermeira 

e/o médico farão a avaliação das crianças em cada consulta, em que será 

avaliado a curva de crescimento de cada um deles usando os gráficos 

propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para determinar se a 

criança se encontra dentre a normalidade do peso, ou para aqueles casos em 

que a criança está abaixo do peso, faremos o acompanhamento 

antropométrico a cada 15 dias, com orientações nutricionais aos pais e/ou 

responsáveis e nos casos de excesso de peso faremos orientações de uma 

dieta mais saudável. Realizaremos avaliação do desenvolvimento neuro-

cognitivo informando aos pais ou responsáveis em cada consulta quais são 

as condutas esperadas. Naqueles casos em que há crianças com alterações 

na avaliação do desenvolvimento neuro-cognitivo, vamos garantir o 

encaminhamento deles para um diagnóstico e tratamento, assim como vamos 

identificar esses casos na ficha espelho. Também em cada consulta será 
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monitorado o calendário de vacinação de acordo com a idade da criança, 

assim como a suplementação de ferro de acordo com a idade e os protocolos 

estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Com respeito a triagem auditiva, 

vamos registrar na ficha espelho as crianças em que foi feito e naqueles que 

não foi realizado essa triagem vamos informar aos pais sobre a importância e 

explicar os passos necessários ao agendamento do teste, assim como vamos 

também sensibilizar o gestor municipal da importância na realização do teste 

auditivo em todas as crianças do município. Para monitorar o total das 

crianças que fizeram o teste do pezinho antes dos 7 dias de vida, na primeira 

consulta, durante a realização das vacinas e registro na ficha de 

acompanhamento/espelho da criança, vamos indagar os pais e/ou 

responsáveis a respeito. Com respeito da avaliação odontológica, será 

realizada em atendimentos coletivos de exame bucal, na creche e nas turmas 

de educação infantil das escolas da área, assim como nas consultas de 

puericultura odontológica e por agendamento através dos ACS. A auxiliar de 

saúde bucal irá organizar o acolhimento das crianças de 6 a 72 meses de 

idade e sua família na unidade de saúde. Isso será realizado através do 

agendamento das crianças quando os pais procurarem o atendimento ou, se 

os pais não procurarem, a auxiliar, o médico e a enfermeira irão orientar eles 

a esse respeito quando vieram fazer a vacinação e/ou teste de pezinho.  Com 

respeito ao monitoramento da saúde bucal das crianças de 6 a 72 meses de 

idade à primeira consulta odontológica será feito pela dentista, no momento 

que essas crianças comparecerem para consulta com sua respectiva 

avaliação. Todos estes dados serão monitorados através dos registros 

específicos, mensalmente a equipe se reunirá para avaliação da ação 

programática. 

Ação: Monitorar a avaliação da necessidade de tratamento 

odontológico e da saúde bucal das crianças de 6 a 72 meses de idade de 

nossa área de abrangência com primeira consulta odontológica. 

Detalhamento: A dentista e auxiliar de saúde bucal farão a primeira 

consulta das crianças por agendamento feito através dos ACS e quanto os 

pais procurarem o ESF, para realização das vacinas. Isso porque todas as 

vacinas são administradas em nosso ESF e, dessa forma, fica fácil 

realizarmos a busca de todas as crianças. 



27 

 

 

Organização e gestão de serviço: 

 
Ação: Fazer busca ativa de crianças que não tiverem comparecido no 

serviço na primeira semana após a data provável do parto. 

Detalhamento: Para esta ação serão aproveitado o trabalho na 

comunidade de nossos ACS e as visitas domiciliares realizadas cada semana 

pela equipe de saúde. 

 

 Ação: Garantir material adequado para realização das medidas 

antropométricas (balança, antropômetro, fita métrica).  

Ter versão atualizada do protocolo impressa e disponível no serviço 

para que toda a equipe possa consultar quando necessário. 

Detalhamento: Os matérias para realização das medidas 

antropométricas serão garantidos pela secretaria de saúde, como assim 

também a disponibilização dos protocolos atualizados que serão impressos 

para cada profissional, pedido que estará a cargo da enfermeira.  

 

Ações: Criar um sistema de alerta na ficha de acompanhamento para 

identificar as crianças com déficit de peso, com excesso de peso, com atraso 

no desenvolvimento. 

Detalhamento: As crianças com atraso no desenvolvimento 

neurocognitivo, como assim também aquelas com alterações na curva de 

crescimento serão identificadas na ficha de acompanhamento/espelho com 

fitas de cores.  

 

Ação: Garantir com o gestor a disponibilização das vacinas e 

materiais necessários para aplicação.  

Detalhamento: A enfermeira fara o pedido das vacinas e matérias 

necessários para sua aplicação a secretaria de saúde mensalmente. 

 

 Ações: Garantir atendimento imediato a crianças que precisam ser 

vacinadas (porta aberta). 
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 Detalhamento: Todas as crianças com atraso na caderneta de     

vacinação, seja detectado pelo médico, dentista, enfermeira o agente de 

saúde, serão encaminhadas para a sala de vacinação para assim completar o 

esquema vacinal.   

 

 

Ações: Realizar controle da cadeia de frio.  Fazer adequado controle 

de estoque para evitar falta de vacina.  Realizar controle da data de 

vencimento do estoque. 

Detalhamento: Estes controles serão realizados pela enfermeira e 

técnico auxiliar de enfermagem por turno e informarão imediatamente a 

secretaria de saúde qualquer alteração o falta das mesmas. 

 

 Ação: Garantir a dispensação do medicamento (suplemento). 

Detalhamento: O pedido do medicamento (suplemento ferroso), será 

realizado pela enfermeira a secretaria de saúde mensalmente.  

 

Ações: Informar o gestor da importância da realização de teste 

auditivo. Garantir junto ao gestor a realização de teste do pezinho.  

Detalhamento: Será organizada uma reunião com o gestor municipal 

onde se informara a ele a importância da realização do teste auditivo, o teste 

do pezinho, já é realizado pela enfermeira no nosso ESF e o teste auditivo é 

realizado na clínica pediátrica Carrossel, que é vinculada ao SUS. O 

encaminhamento para realização do teste auditivo será feito pelo médico da 

unidade. 

  

Ações: Organizar acolhimento das crianças de 6 a 72 meses de 

idade e seu familiar na unidade de saúde. Oferecer atendimento prioritário às 

crianças de 6 a 72 meses de idade na unidade de saúde.  Organizar agenda 

de saúde bucal para atendimento das crianças de 6 a 72 meses de idade. 

Organizar ação para realizar a avaliação da necessidade de atendimento 

odontológico. 

           Detalhamento: Na acolhida participarão todos os membros da equipe         

de saúde. A prioridade no atendimento será garantida por meio do 
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agendamento preferencial a essa população, fazendo com que tenhamos dois 

turnos diferentes semanais reservados para esse fim. 

  

           Engajamento público: 

 

Ação: Informar às mães sobre as facilidades oferecidas na unidade 

de saúde para a realização da atenção à saúde da criança e sobre a 

importância da realização da primeira consulta da criança na primeira semana 

de vida da criança 

Detalhamento: As mães serão informadas a esse respeito pelos ACS 

durante as visitas domiciliares e também antes de terem o bebê, no grupo de 

gestantes já existente no ESF. 

 

 

Ações: Compartilhar com os pais e/ou responsáveis pela criança as 

condutas esperadas em cada consulta de puericultura para que possam 

exercer o controle social; Informar aos pais e/ou responsáveis sobre como ler 

a curva de crescimento para identificar sinais de anormalidade. 

Informar aos pais e responsáveis as habilidades que a criança deve 

desenvolver em cada faixa etária (conforme a carteira da criança); 

Orientar pais e responsáveis sobre o calendário vacinal da criança; 

Orientar pais e responsáveis sobre a importância da suplementação 

de ferro; 

Orientar pais e responsáveis sobre a importância da realização do 

teste auditivo e os passos necessários ao agendamento do teste; 

Orientar a comunidade, em especial gestantes, sobre a importância 

de realizar teste do pezinho em todos os recém-nascidos até 7 dias de vida; 

Informar a comunidade sobre importância de avaliar a saúde bucal de 

crianças de 6 a 72 meses de idade; 

Informar a comunidade sobre atendimento odontológico prioritário de 

crianças de 6 a 72 meses de idade e de sua importância para a saúde geral, 

além de demais facilidades oferecidas na unidade de saúde. 

Detalhamento: Os pais serão informados a respeito desses assuntos 

durante as consultas de pré-natal; nas consultas clínicas de rotina; em 
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palestras desarrolhadas na sala de espera, na distribuição de folders e por 

meio dos ACS nas visitas domiciliares. 

 

Qualificação da prática clínica: 

 

Ação: Treinamento das técnicas corretas para realização das 

medidas de peso e comprimento/altura da criança para a equipe de saúde, 

além do correto preenchimento e interpretação das curvas de crescimento do 

cartão da criança. Padronizar a equipe na realização das medidas. Capacitar 

a equipe no acolhimento da criança, nas políticas de humanização e para a 

adoção dos protocolos referentes à saúde da criança propostos pelo 

Ministério da Saúde. Capacitar a equipe sobre a importância da primeira 

consulta na primeira semana de vida. Capacitar a equipe na avaliação do 

desenvolvimento de acordo com a idade da criança e para o preenchimento 

da ficha de desenvolvimento. Capacitar a equipe na leitura do cartão da 

criança, registro adequado e aprazamento das vacinas. Capacitar a equipe 

para realizar as recomendações e uso da suplementação de sulfato ferroso. 

Orientar sobre a realização e encaminhamentos para triagem auditiva e 

realização do teste do pezinho.  

Detalhamento: Todas essas capacitações serão feitas pelo médico e 

pela enfermeira, durante uma reunião organizada com essa finalidade, no 

próprio ESF. 

 

 Ações: Capacitar a equipe de saúde para a realização do 

acolhimento das crianças de 6 a 72 meses de idade e seus familiares 

segundo protocolo de atendimento ás crianças. Capacitar a equipe para 

realizar cadastramento, identificação e encaminhamento crianças de 6 a 72 

meses de idade para o serviço odontológico. Capacitar e organizar a equipe 

em conjunto com os profissionais do serviço de odontologia sobre a 

importância da realização da primeira consulta odontológica das crianças da 

área de abrangência. Capacitar a equipe para realizar a avaliação da 

necessidade de tratamento odontológico para crianças de 0 a 72 meses.  



31 

 

Detalhamento: Estas capacitações serão desenvolvidas pela equipe 

de saúde, em conjunto com os profissionais do serviço odontológico, 

aproveitando as reuniões da equipe. 

 

 

 

 

         Objetivo 3 - Melhorar a adesão ao programa de Saúde da Criança 

Meta 3.1 - Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às 

consultas  

 

Monitoramento e avaliação: 

 

Ação: Monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas 

previstas no protocolo (consultas em dia); monitorar número médio de 

consultas realizadas pelas crianças, monitorar as buscas de crianças faltosas. 

Detalhamento: O monitoramento da adesão das crianças ao 

programa será feito através da revisão das fichas de 

acompanhamento/espelho e por meio da lista de crianças cadastradas na 

área de abrangência, sendo que mensalmente essa lista será consultada para 

ter esse controle. 

 

Organização e gestão: 

 

Ação: Organizar as visitas domiciliares para buscas de crianças 

faltosas, meio dos ACS; organizar a agenda para acolher as crianças 

provenientes das buscas. 

Detalhamento: Durante as reuniões de equipe, semanalmente, será 

feito o controle dos faltosos pela enfermeira, que informará aos ACS de cada 

micro ária onde mora a criança, para que os pais compareceram na unidade 

de saúde, com data da consulta agendada. A agenda será organizada para 

que tenhamos a disponibilidade de marcar esses usuários para o dia que lhes 

convir. 

 



32 

 

Engajamento público: 

 

Ação: Informar a comunidade e às mães sobre a importância do 

acompanhamento regular da criança. 

Detalhamento: As mães serão informadas pelos ACS e pela equipe, 

durante as visitas domiciliares e sempre que procurarem atendimento no ESF. 

A comunidade será informada durante as reuniões dos Conselhos de saúde. 

 

Qualificação da prática clínica: 

 

Ação: Fazer o treinamento dos ACS na identificação das crianças em 

atraso, através da caderneta da criança. 

Detalhamento: Os ACS serão treinados pela enfermeira e pela 

médica durante a reunião de equipe. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta 4: Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho da 

saúde da criança de 100% das crianças que consultam no serviço. 

 

Monitoramento e avaliação: 

 

Ação: Monitorar os registros de todos os acompanhamentos da 

criança na unidade de saúde.  

Detalhamento: A enfermeira, a dentista e a médico, mensalmente, 

farão a avaliação de todas as fichas espelho das crianças assistidas para 

fazer o monitoramento dos registros. 

Organização e gestão: 

Ação: Preencher SIAB/folha de acompanhamento. Implantar ficha de 

acompanhamento/espelho (da caderneta da criança). Pactuar com a equipe a 

criação de um registro das informações. Definir responsável pelo 

monitoramento registros.  

Detalhamento: A responsável pelo SIAB na nossa equipe é a 

enfermeira e ela também será a responsável pelo monitoramento dos 
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registros. Durante a reunião de equipe será pactuado a criação do registro de 

informações. 

 

Engajamento público: 

 

Ação: Orientar a comunidade sobre seus direitos em relação à 

manutenção de seus registros de saúde e acesso à segunda via, em 

particular de vacinas. 

Detalhamento: Os cuidadores serão sensibilizados tanto durante as 

consultas das crianças realizado na unidade de saúde e por meio dos ACS 

nas visitas. 

 

Qualificação da prática clínica: 

 

Ação: Treinar a equipe no preenchimento de todos os registros 

necessários ao acompanhamento da criança na unidade de saúde. 

Detalhamento: Depois de criado o sistema de dados e informações, 

assim como as fichas espelho, os membros da equipe serão treinados em 

quanto a seu preenchimento, monitoramento e avaliação. O médico será o 

responsável pela esta ação. 

 

 

 Objetivo 5: Mapear as crianças de risco pertencentes à área de 

abrangência. 

  Meta 5: Realizar avaliação de risco em 100% das crianças 

cadastradas no programa. 

 

Monitoramento e avaliação: 

     

Ação: Monitorar o número de crianças de alto risco existentes na 

comunidade. Monitorar o número de crianças de alto risco com 

acompanhamento de puericultura em atraso.  

Detalhamento: A equipe fará esta classificação de riscos tendo em conta 

riscos sociais e psicológicos (abandono, maus tratos), econômicos (falta de 
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condições básicas de sobrevivência e alimentação), ambientais (falta de 

saneamento básico, acesso à água tratada), por meio do trabalho dos ACS. 

Os ACS em suas visitas domiciliares mensais às famílias farão a investigação 

para saber se há algum risco à criança. Se o ACS perceber algum risco, 

através da conversa com os pais ou então pela sua própria visão do lar, ele 

escreverá na SIA/SUS o risco percebido e passará essa informação à equipe 

durante a reunião mensal. Após saber desse risco, a equipe de saúde irá 

realizar o acompanhamento multiprofissional. 

 

Organização e gestão do serviço: 

  

Ação: Dar prioridade no atendimento das crianças de alto risco.                         

Identificar na ficha de acompanhamento/espelho as crianças de alto risco.  

Detalhamento: O acompanhamento destes usuários serão priorizados, 

individualizados e identificados no prontuário e na ficha espelho com uma cor 

padrão a ser escolhida pela equipe. 

 

Engajamento público: 

 

Ação: Fornecer orientações à comunidade sobre os fatores de risco para 

morbidades na infância.  

Detalhamento: A família e a comunidade serão envolvidas no conhecimento 

e prevenção dos riscos modificáveis presentes, e assim, poderão evitar a 

aparição de doenças que podem ser prevenidas, durante as consultas 

medicas e nas palestras realizadas na sala de espera e nos distintos grupos, 

sobre todo de gestantes. 

 

Qualificação da prática clínica: 

 

Ação: Capacitar os profissionais na identificação dos fatores de risco para 

morbi/mortalidade. 

Detalhamento: Essa ação será feita nas reuniões de equipe, através da 

educação permanente. 
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Objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde  

Meta 6.1 - Dar orientações às mães para prevenir acidentes na infância em 

100% das consultas. 

Meta 6.2 - Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira 

consulta. 

Meta 6.3 - Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária 

para 100% das crianças. 

Meta 6.4 - Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção 

da cárie para 100% das mães das crianças  

 

 

Monitoramento e avaliação: 

 

Ação: Monitorar o registro das orientações sobre prevenção de 

acidentes em prontuário ou ficha de acompanhamento/espelho. Monitorar as 

atividades de educação em saúde sobre a amamentação. Monitorar o 

percentual de crianças que foi observado mamando na 1ª consulta. Monitorar 

a duração do aleitamento materno entre as crianças menores de 2 anos. 

Monitorar o registro das orientações em prontuário ou ficha de 

acompanhamento.  

Detalhamento: Será realizado pelo médico, dentista e enfermeira, 

mensalmente, através da avaliação das fichas espelho e discutido o resultado 

do acompanhamento durante em reunião de equipe. 

 Ação: Monitorar as atividades coletivas. 

Detalhamento: estas atividades serão organizadas pela enfermeira e 

responsáveis das escolas e creche, durante o mês 

 

Organização e gestão:  

 

Ação: Definir o papel de todos os membros da equipe na prevenção 

dos acidentes na infância. Definir o papel de todos os membros da equipe na 

promoção do aleitamento materno. Definir o papel de todos os membros da 

equipe na orientação nutricional.  
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Detalhamento: Atividades que serão realizadas nas reuniões de 

equipe por meio da discussão sobre o assunto. 

 

 Ações: Organizar agenda de atendimento de forma a possibilitar 

atividades educativas em grupo na escola e creches. Identificar e organizar os 

conteúdos a serem trabalhados nas atividades educativas. Organizar todo 

material necessário para essas atividades.  Organizar lista de presença para 

monitoramento dos escolares que participarem destas atividades. 

Detalhamento: essas ações ficarão a cargo da dentista, enfermeira e 

do médico e estarão em consonância com as atividades já rotineiras 

realizadas por meio do PSE. 

 

Engajamento público 

 

Ação: Orientar a comunidade sobre formas de prevenção de 

acidentes na infância. Orientar a mãe e a sua rede de apoio sobra a 

importância do aleitamento materno para a saúde geral e também bucal. 

Orientar a mãe e a sua rede de apoio sobre a alimentação adequada para 

crianças e segundo a Caderneta da Criança. Detalhamento: Ação que será 

executada em cada atendimento individualizado à criança na unidade de 

saúde, nas visitas domiciliares e nas atividades coletivas, por todos os 

membros da equipe. 

 Ação: Divulgar os potenciais das ações trans e interdisciplinar no      

cuidado à saúde do escolar, promover a participação de membros da 

comunidade, escolas e das creches na organização, planejamento e gestão 

da saúde para as crianças, no monitoramento, esclarecer a comunidade 

sobre a necessidade do cuidado dos dentes decíduos. 

Detalhamento: Essas ações serão fornecidas durante as reuniões 

dos concelhos locais de saúde, na sala de espera, e nos distintos grupos que 

tem organizados na ESF. 

 

Qualificação da prática clínica: 

Ação: Informar os profissionais sobre os principais acidentes que 

ocorrem na infância por faixa etária e suas formas de prevenção; capacitar a 
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equipe no acolhimento do aleitamento materno para correção da pega; 

capacitação dos profissionais para orientação nutricional adequada e 

conforme a idade da criança. 

Detalhamento: Essas capacitações serão realizadas durante as 

reuniões da equipe, pela enfermeira, medico, dentista, nutricionista. 

 Ação: Capacitar a equipe para realização das ações de promoção 

em saúde da criança de 0 a 72 meses de idade. Capacitar os responsáveis 

pelo cuidado da criança na creche. 

Detalhamento: Essas capacitações serão realizadas durante as 

reuniões da equipe e nas atividades programadas na creche pela enfermeira, 

medico e dentista. 

 

 

2.3.3 Indicadores 

 

Para realizar o monitoramento da intervenção serão utilizados os seguintes 

indicadores: 

 

   

        Objetivo 1: Ampliar a cobertura do programa de atenção à saúde 

da criança 

 

1.1 Meta: ampliar a cobertura da atenção à saúde para 70% das 

criança dentre zero a 72 meses de idade pertencentes a área de abrangência 

da unidade de saúde. 

1.1 Indicador :Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas 

no programa da Unidade de Saúde. 

NUMERADOR: Número de crianças entre 0 a 72 meses inscritas no 

programa de saúde de crianças da unidade de saúde 

DENOMINADOR: Número de crianças entre 0 a 72 meses 

pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde. 

 

          Objetivo 2: Melhorar a qualidade do atendimento à criança 
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2.1 Meta: realizar a primeira consulta na primeira semana de vida 

para 100% das crianças cadastradas. 

2.1 Indicador: Proporção de crianças com primeira consulta na 

primeira semana de vida. 

NUMERADOR: Número de crianças inscritas no programa de saúde 

da criança da unidade de saúde, com a primeira consulta na primeira semana 

de vida 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.2 Meta: monitorar o crescimento em 100% das crianças. 

2.2 Indicador: Proporção de crianças com monitoramento de 

crescimento 

NUMERADOR: Número de crianças que tiveram o crescimento (peso/ 

comprimento/altura) avaliados. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.3 Meta: monitorar 100% das crianças com déficit de peso. 

2.3 Indicador: Proporção de crianças com déficit de peso 

monitorados. 

NUMERADOR: Número de crianças com déficit de peso monitoradas 

pela equipe de saúde 

DENOMINADOR: Número de crianças com déficit de peso. 

 

2.4 Meta: monitorar 100% das crianças com excesso de peso. 

2.4 Indicador: Proporção de crianças com excesso de peso 

monitoradas. 

NUMERADOR: Número de crianças com excesso de peso 

monitoradas pela equipe de saúde 

DENOMINADOR: Número de crianças com excesso de peso. 

 

2.5 Meta: monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças. 
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2.5 Indicador; Proporção de crianças com monitoramento de 

desenvolvimento. 

NUMERADOR: Número de crianças que tiveram avaliação do 

desenvolvimento. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde 

 

2.6 Meta: vacinar 100% das crianças de acordo com a idade. 

2.6 Indicador: Proporção de crianças com vacinação em dia de 

acordo com a idade. 

NUMERADOR: Número de crianças com vacinas em dia de acordo 

com a idade. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

 

2.7 Meta: realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 

a 24 meses de idade. 

2.7 Indicador: Proporção de crianças de 6 a 24 meses de idade com 

suplemento de ferro. 

NUMERADOR: Número de crianças entre 6 a 24 meses de idade que 

receberam o que estão recebendo suplemento de ferro. 

DENOMINADOR: Número de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.8 Meta: realizar triagem auditiva em 100% das crianças. 

2.8 Indicador: Proporção de crianças com triagem auditiva. 

NUMERADOR: Número de crianças que realizaram triagem auditiva. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.9 Meta: realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias 

de vida. 
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2.9 Indicador: Proporção de crianças com teste do pezinho até 7 dias 

de vida. 

NUMERADOR: Número de crianças que realizaram o teste do 

pezinho até 7 dias de vida. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.10 Meta: realizar avaliação de necessidade odontológico a 100% 

das crianças entre 6 a 72 meses de idade. 

2.10 Indicador: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com 

avaliação de necessidade de atendimento odontológico. 

NUMERADOR: Número de crianças de 6 a 72 meses de idade com 

avaliação da necessidade de atendimento odontológico. 

DENOMINADOR: Número total de crianças de 6 a 72 meses inscritas 

no programa e pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

2.11 Meta: realizar primeira consulta odontológica para 100% das 

crianças de 6 a 72 meses de idade moradoras da área de abrangência, 

cadastradas na unidade de saúde. 

2.11 Indicador: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira 

consulta odontológica. 

NUMERADOR: Número de crianças de 6 a 72 meses de idade da 

área de abrangência com primeira consulta odontológica programática 

realizada. 

DENOMINADOR: Número total de crianças de 6 a 72 meses de idade 

da área de abrangência cadastradas no programa de saúde da criança da 

unidade de saúde. 

 

         Objetivo 3: Melhorar a adesão ao programa de saúde da criança 

 

3.1 Meta: fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às 

consulta. 

3.1 Indicador: Proporção de buscas ativas realizadas às crianças 

faltosas ao programa de saúde da criança. 
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NUMERADOR: Número de crianças faltosas ao programa buscadas. 

DENOMINADOR: Número de crianças faltosas ao programa. 

 

          Objetivo 4: Qualificar o registro das informações 

 

4.1 Meta: manter registros na ficha de acompanhamento/espelho da 

saúde de criança de 100% das crianças que consultam no serviço. 

4.1 Indicador: Proporção de crianças com registros atualizados. 

NUMERADOR: Número de fichas de acompanhamento/espelho com 

registro atualizados. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

 

 

 

           Objetivo 5: Mapear as crianças de risco 

 

5.1 Meta: realizar avaliação de risco 100%das crianças cadastradas 

no programa 

5.1 Indicador: Proporção de crianças com avaliação de risco. 

NUMERADOR: Número de crianças cadastradas no programa com    

avaliação do risco. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

Objetivo 6: Realizar ações de promoção à saúde 

 

6.1 Meta: Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 

100% das consultas de saúde da criança. 

6.1 Indicador: Proporção de crianças cujas mães receberam 

orientações sobre      prevenção de acidentes na infância. 
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NUMERADOR: número de crianças cujas mães receberam 

orientações sobre prevenção de acidentes na infância durante a consulta de 

puericultura 

DENOMINADOR: número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

6.2 Meta: Colocar 100% das crianças para mamar durante a 

primeira consulta. 

6.2 Indicador :Proporção de crianças colocadas para mamar durante 

a primeira consulta. 

NUMERADOR: Número de crianças que foram colocadas para 

mamar durante a primeira consulta de puericultura. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

          Meta 6.3 - Fornecer orientações nutricionais de acordo com a 

faixa    etária para 100% das crianças. 

          Indicador 6.3: Proporção de crianças cujas mães receberam 

orientações nutricionais de acordo com a faixa etária.    

         NUMERADOR: Número de crianças cujas mães receberam orientação 

nutricional de acordo com a faixa etária 

         DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa e 

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

Metas 6.4: Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e 

prevenção da carie em 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 

             Indicador 6.4: Proporção de crianças cujas mães receberam 

orientações sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária. 

NUMERADOR: Número de crianças cujas mães receberam 

orientações sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária. 

DENOMINADOR: Número total de crianças inscritas no programa                      

pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde. 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Logística 

 

Os protocolos adotados pela equipe em nosso foco de intervenção 

serão os protocolos de Saúde da criança do Ministério de Saúde. Utilizaremos 

também a caderneta da criança, prontuários e ficha espelho, onde foram 

incorporadas as informações sobre o acompanhamento em saúde bucal. 

Estimamos alcançar com a intervenção 70% das crianças. Faremos contato 

com o gestor municipal para dispor das 90 fichas-espelho necessárias e 90 

fichas complementares com gráficos de peso e estatura que serão anexados 

às fichas-espelho. Para acompanhamento mensal da intervenção serão 

utilizadas planilhas electrónicas de coleta de dados.  Para isso já realizamos 

com a equipe um monitoramento das crianças já cadastras e constatamos 

que as crianças menores de um ano temos 100% cadastradas. Isto se deve 

ao fato de que quando as crianças são trazidas para a realização do teste do 

pezinho já são cadastradas no programa de saúde da criança. Dessa forma, 

nosso principal nó crítico a respeito do foco de intervenção e a falta de 

monitoramento das crianças entre 12 e 72 meses. Para alcançar essas 

crianças, os agentes de saúde foram designados para realizar o cadastro dos 

mesmo através de busca ativa. Para isso receberão a lista dos presentes nas 

consultas, investigando no cadastro da família conforme dados registrados no 

ESus. 

Sobre a organização dos registros, estes serão separadas dos outros 

prontuários, enumeradas e colocadas em gabinete separado para facilitar o 

acesso as mesmas, na reunião da equipe décimos que a enfermeira é quem 
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revisará os registros protocolados e identificará todas as crianças que são 

assistidas na Unidade Básica. Ao mesmo tempo que realizara o primeiro 

monitoramento identificando as crianças com consulta, exame clinico, 

laboratoriais e vacinas com atraso. O papel do agente comunitário será 

orientar e incentivar a família participar do programa, iniciando assim o 

trabalho que será realizado pela equipe na unidade de saúde onde 

profissionais de cada área vão realizar o preenchimento da ficha espelho de 

acordo com sua função. O acolhimento será realizado pela recepção que 

tomará os dados pessoais da criança buscando no E-sus seu cadastro, a 

recepção será responsável em prestar informações a respeito do programa e 

agendar consultas, detectando casos de urgência passará para a equipe de 

enfermagem para realizar triagem que também terá a responsabilidade de 

controlar e preencher os dados referentes as vacinas. O médico fará o 

acompanhamento do desenvolvimento, crescimento e avaliação do risco. A 

Dentista acompanhará a saúde bucal. Todos os profissionais estarão voltados 

a prevenção e orientação das doenças em cada consulta. 

Para sensibilizar a comunidade, a equipe através da participação nas 

reuniões dos conselhos locais de saúde, abordará sobre a importância do 

acompanhamento de puericultura solicitando apoio para divulgar todas as 

ações de promoção da saúde das crianças. Com respeito a promoção da 

saúde das crianças, estamos oferecendo palestras com o acompanhamento 

de pessoal da Primeira Infância Melhor, (PIM), que ficam com as crianças 

realizando intervenções. No espaço oferecemos orientações aos pais sobre 

aleitamento materno, prevenção de acidentes, orientações nutricionais de 

acordo com a idade, orientações sobre saúde bucal, orientações feitas pelos 

profissionais, médico, dentista, enfermeira, e auxiliares, na sala de espera, 

durante as consultas e também organizaremos grupos de puericultura uma 

vez ao mês, na sala de reuniões do ESF, para aqueles pais que querem 

participar. Também trabalhamos nas escolas e na creche, por meio do 

Programa Saúde na Escola, onde realizaremos distintas atividades uma vez 

ao mês, como serem, palestras sobre higiene, alimentação, violência, a 

dentista com sua auxiliar faram escovação e orientações, com 

acompanhamento dos professores responsáveis pelas crianças, orientando-

lhes para o encaminhamento na unidade de saúde daquelas crianças com 
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risco ou que precisam de uma avaliação. A ESF Sul Serra conta com material 

adequado para realização das medidas antropométricas e com protocolos 

atualizados que estão disponíveis para toda a equipe. A importância destas 

ações serão explicadas em forma verbal e através de um folder distribuídos 

na unidade de saúde, nas reuniões com os conselho de saúde, nos grupos de 

gestantes, pelos agentes de saúde nas visitas domiciliares, como também na 

creche. Nesses folders constarão informações relativas a importância do 

monitoramento e/o seguimento nos controles de puericultura, as condutas 

esperadas em cada consulta de puericultura, informações aos pais sobre 

como ler a curva de crescimento e as habilidades que a criança deve 

desenvolver em cada faixa etária. Esse folder será desenvolvido pela própria 

equipe, utilizando o computador da unidade de saúde e será impresso na 

secretaria de saúde, um para cada família. 

Para viabilizar a ação de capacitar a equipe para utilização do protocolo 

serão realizadas reuniões semanais com duração de três horas para todos os 

integrantes da equipe. A capacitação será realizada nas dependências da 

unidade de saúde em sala de reuniões com o uso de materiais didáticos, 

como caderno de atenção básica em saúde da criança, pesquisa na internet, 

apresentação de vídeos e palestras com o uso de Datashow, construção de 

cartazes, dinâmicas de grupo, relatos com troca de experiência. Dessa forma 

realizaremos capacitações com os seguintes temas: 

 Acolhimento das crianças e Políticas de Humanização; 

 Saúde da criança e informações que devem ser fornecidas às mães e a 

comunidade sobre o programa; 

 Importância da realização da primeira consulta na primeira semana de 

vida; 

 Treinamento e padronização de técnicas para realização de medidas 

de comprimento e altura da criança; 

 Treinamento para preenchimento e realização das curvas de 

crescimento do cartão da criança; 

 Avaliação do desenvolvimento de acordo com a idade e preenchimento 

da ficha de desenvolvimento; 
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 Leitura do cartão da criança e registro adequado da ficha espelho e 

aprazamento das vacinas; 

 Recomendações e uso de suplementação com sulfato ferroso; 

 Orientações e encaminhamento para a triagem auditiva e teste do 

pezinho 

 Cadastramento, identificação e encaminhamento das crianças de 6 a 

72 meses; 

 Treinamento dos ACS na identificação das crianças em atraso com o 

programa; 

 Identificação dos fatores de risco para morbi/mortalidade; 

 Informar os profissionais sobre os acidentes que ocorrem na infância 

por faixa etária; 

 Capacitar a equipe no aconselhamento sobre aleitamento, nutrição 

adequada, realização de ações de promoção de saúde bucal. 

O acolhimento das crianças que procurarem o serviço com seus 

pais/responsáveis será realizado pela técnica de enfermagem. Crianças com 

problemas agudos serão atendidas no mesmo turno. As crianças que 

procurarem o serviço para consultas de rotina terão prioridade no 

agendamento, sendo que a demora deverá ser menor que 2 dias. As crianças 

que vierem para consulta, sairão com a próxima consulta agendada. Para 

acolher a demanda de problemas agudos nas crianças não há necessidade 

de alteração da agenda, estas serão priorizadas nas consultas disponíveis 

para pronto atendimento. Para agendar as crianças provenientes da busca 

ativa serão reservadas 5 consultas por semana. As crianças até 7 dias de 

vida, também são acolhidas pela enfermeira para realização do teste do 

pezinho, o que já é uma prática existentes em nosso ESF e as gestantes já 

são orientadas a respeito no grupo de gestantes. Com respeito à saúde bucal, 

a dentista está fazendo o cadastramento e avaliação a todas as crianças e 

priorizara o atendimento desse grupo etário. Também temos uma lista de 

crianças com problemas no desenvolvimento e que precisam de uma atenção 

especializada ou serem encaminhadas, da mesma forma acontece com 

aquelas que não fizerem a triagem auditiva, que também serão 

encaminhadas. Quanto à classificação e identificação das crianças de risco a 
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meta foi avaliar 100% das crianças com risco, para tal estaremos fazendo 

uma lista de crianças com risco, fornecida pelos agentes de saúde. Esses 

casos serão identificados na ficha de acompanhamento/espelho e agendados 

para visitas domiciliar, como também esses usuários terá prioridade no 

atendimento médico e odontológico. 

Para o monitoramento da ação programática, após as consultas, o 

médico, a enfermeira e a dentista farão a avaliação e registrarão os dados do 

prontuário a ficha espelho. Estaremos monitorando a caderneta das crianças 

e comparando os dados com a ficha espelho para completar o calendário de 

vacinas, já que contamos no ESF com todas as vacinas. Assim também 

acontece com o sulfato ferroso, disponibilizado pelo Ministério de Saúde. 

Semanalmente a enfermeira examinará as fichas-espelho das crianças, 

identificando as que estão com consultas, exames clínicos, exames 

laboratoriais ou vacinas em atraso, estima-se 20 por semana, totalizando 90 

crianças aproximadamente por mês. Os agentes comunitários de saúde farão 

a busca de todas as crianças em atraso. Ao fazer a busca já agendarão para 

um horário de conveniência dos pais ou responsáveis. Ao final de cada mês 

as informações coletadas na ficha-espelho serão consolidadas para a planilha 

eletrônica. 
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2.3.4 Cronograma  
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Ações

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Cadastrar todas as crianças de 0 a 72 

meses cadastradas no programa da 

área de abrangência.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Capacitar a equipe sobre os protocolos 

de atenção as crianças, no acolhimento, 

nas políticas de Humanização, e sobre 

as informações que devem ser 

fornecidas a mãe e a comunidade em 

geral sobre o programa de puericultura.

X X

Determinar o papel a desempenhar por 

cada profissional da equipe.
X

Orientar a comunidade aos pais sobre a 

importância do programa através da 

reunião com o conselho de saúde, 

contato com lideranças, solicitando 

apoio para captação dos pais e 

cuidadores, também através do grupo 

de gestantes, e com a distribuição de 

folders, informando as ações que serão 

implementadas.

X X X X

Treinar a equipe quanto as técnicas 

adequadas para realização das 

medidas, o preenchimento e 

interpretação das curvas de 

crescimento do cartão da criança; 

capacitar a equipe na avaliação do 

desenvolvimento de acordo com a 

idade da criança e o preenchimento da 

ficha do desenvolvimento.

X X

SEMANAS
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Capacitar a equipe na leitura do cartão 

das crianças, dos registros adequados 

para acompanhamento, inclusive ficha 

espelho, da vacina ministrada e seu 

aprazamento.

X X

Capacitar aos médicos para as 

recomendações de suplementação de 

sulfato ferroso do Ministério de Saúde e 

orientar quanto a incorporação do 

triagem auditivo no protocolo de saúde 

da criança.

X X

Capacitar a equipe para realizar 

avaliação da necessidade de 

tratamento odontológico em crianças de 

6 a 72 meses de idade e o cirurgião 

dentista quanto à primeira consulta 

odontológica a estas crianças.

X X

Fazer treinamento de ACS na 

identificação das crianças em atraso, 

através da caderneta da criança.

X X

Fazer busca ativa das crianças que não 

tiveram comparecido na primeira 

semana de vida e das crianças com 

consulta em atraso

X X X X X X X X X X X X X X X X

Atendimento clinica prioritário das 

crianças de 0 a 72 meses de idade, 

com monitoramento de crescimento, 

vacinas, riscos, desenvolvimento, 

suplementação de ferro, teste de 

pezinho, triagem auditivo, colocar a 

mamar a todas as crianças na primeira 

consulta.

X X X X X X X X X X X X X X X X
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Atendimento odontológico prioritário a 

crianças de 6 a 72 meses.
X X X X X X X X X X X X X X X X

Grupo de puericultura, fornece 

orientações aos pais sobre higiene, 

acidentes, nutrição, aleitamento, saúde 

bucal, vacinas, direitos e 

acompanhamento regular ao serviço, 

através de palestras.

X X X X

Capacitar a equipe para realização das 

ações de promoção em saúde de 

crianças de 0 a 72 meses de idade, 

orientações quanto ao aleitamento 

materno e alimentação e nutrição 

adequada conforme a idade da criança. 

Capacitar os responsáveis pelo cuidado 

da criança na creche.

X X X

Promover as atividades educativas 

coletivas nas escolas, creche, grupos de 

puericultura.

X X X X

Monitoramento da intervenção. X X X X X X X X X X X X X X X X
Reunião com a equipe sobre avaliação 

das atividades e para cumprimento dos 

objetivos e metas propostas.

X X X X X X X X X X X X X X X X

Reunião da equipe de saúde, gestão e 

lideranças comunitárias para avaliação 

final de metas e objetivos alcançados. 

X
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3 Relatório da Intervenção 

 

No relatório da intervenção abordarei os seguintes aspectos: 

 

3.1- As ações previstas no projeto que foram desenvolvidas.   

 

             Na fase bem inicial da intervenção a equipe recebeu capacitação 

para a realização do trabalho. A capacitação foi realizada pelo médico da UBS/ESF 

apoiado pela enfermeira que abordaram os temas: de cadastramento, acolhimento 

das crianças de 0 a 72 meses   e a importância de realizar os registros de forma 

adequada, a periodicidade de realização das consultas de puericultura. Para finalizar 

a equipe foi capacitada de como orientar sobre alimentação peso adequado manter 

a lactância materna, avaliação odontológica prevenção de acidentes e vacinas. 

  Importante lembrar neste momento que a intervenção foi planejada 

para ser executada em 16 semanas, mas por orientação pedagógica do curso a 

intervenção foi reduzida para 12 semanas. Portanto, durante as 12 semanas da 

intervenção priorizou-se o cadastramento das crianças da área de abrangência da 

unidade considerando as faixas etárias preconizadas no projeto. Com a realização 

do cadastro foi possível monitorar a cobertura das crianças na área.     Depois de 

muitas explicações algumas aceitavam e em outras persistiam com a decisão de 

não fazer a consulta mas terminaram fazendo graças ao trabalho de toda a equipe. 

Para divulgarmos o projeto e minimizarmos a não aceitação de realizar a consulta, 

programamos reuniões com a comunidade para esclarecer sobre a importância da 

realização da puericultura     As reuniões com a comunidade aconteceram em vários 

momentos, por exemplo: no conselho local de saúde e nos grupos da saúde mental 

e do HIPERDIA. 
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 Durante as consultas de rotina foram avaliadas o comportamento de peso, 

estatura, perímetro cefálico, desenvolvimento e crescimento como aqueles fatores 

de riscos associados as crianças tais como prevenção de acidentes. 

 

  

3.2- As ações previstas no projeto que não foram desenvolvidas. Descrevendo 

o motivo pelos quais estas ações não puderam ser realizadas. 

Todas as ações planejadas no projeto foram desenvolvidas integralmente exceto 

para aquelas crianças em que os pais não concordaram em participar mas 

finalmente todos eles aceitaram o projeto o qual foi muito importante para o 

desenvolvimento do nosso trabalho 

 

3.3.Aspeto relativo a coleta e sistematização dos dados.  

 

A dificuldade que encontrei durante a o preenchimento da planilha de dados 

foi de entender que os dados digitados durante o mês vigente, com exceção dos 

nomes das usuárias, deveriam ser levados para o mês seguinte de maneira manual. 

Também verifiquei durante o preenchimento que os indicadores não poderiam 

ultrapassar o percentual de 100%, o que constantemente era corrigido. Como 

estratégia para os registros criamos o livro de registros para podermos acompanhar 

as crianças de maneira mais precisa, pois quando cheguei à unidade verifiquei que 

os registros eram deficientes e muitas vezes inexistentes, pois não eram feitas 

consultas de puericultura no posto de saúde. 

 

 

 3.4 Viabilidades da incorporação das ações previstas no projeto à rotina do 

serviço. 

Os responsáveis pela secretaria da saúde estavam e estão dando total apoio para o 

desenvolvimento do projeto. Estamos muito felizes, pois o projeto está sendo 

satisfatório. Já é parte da rotina de trabalho diário da unidade, além de ter ocorrido 

como esperávamos. Estamos trabalhando para melhorar a saúde de nossa 

população e ajudando muitas pessoas com medidas preventivas e educativas. Com 

a continuidade da intervenção poderemos melhorar a cobertura das ações além de 

qualificar os registros. Também, precisamos voltar a conversar com aqueles pais 

que não aceitaram realizar os exames previstos, 
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4 Avaliação da intervenção 

4.1 Resultados 

 

Os resultados apresentados a seguir refletem a intervenção realizada na 

UBS Sul Serra, no município de Três Passos/RS, entre os meses de setembro a 

dezembro de 2015. A intervenção teve a duração de 12 semanas e foi voltada para 

a qualificação da atenção à saúde da criança entre zero a setenta e dois meses. 

Residem na área de abrangência, aproximadamente 190 crianças na faixa 

etária do programa. Este dado numérico originou-se da estimativa da planilha de 

coleta de dados, para a população de 3880 pessoas da minha área de abrangência.  

 

 Referentes ao objetivo 1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde da 

criança. 

Meta 1.1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 70% das crianças 

dentre zero a 72 meses de idade pertencentes a área de abrangência da unidade de 

saúde. 

Indicador 1.1: Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no 

programa da Unidade de Saúde. 

 A nossa intervenção tratou da melhoria no atendimento à saúde da 

criança na faixa etárias de 0 a 72 meses de idade. Na área adstrita temos um total 

de 190 crianças nessa faixa etária, sendo este o público alvo, a ser cadastrado e 

avaliado na intervenção. Este dado numérico originou-se da estimativa da planilha 

de coleta de dados, para a população apenas da minha área de abrangência (3 880 

pessoas). 

              No primeiro mês da intervenção foram cadastradas 31 crianças 

(16,3%), no segundo mês foram 60 crianças (31,6%%) e no terceiro mês 95 crianças 

(50%). Assim sendo, ao final da intervenção a meta pactuada não foi alcançada. A 

figura 01 demonstra os dados referentes a meta 1.1. 

 As ações que mais auxiliaram no cadastramento destas crianças foram 

a divulgação primeiramente dos agentes comunitários de saúde, que realizaram a 

busca ativa, ao decorrer das ações os benefícios de participar do programa 

começaram a se difundir entre a comunidade interessando o público alvo o que 

aumentou o número de cadastros. 
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 As crianças que não foram captadas deveu-se em parte à alguns 

motivos: alguns usuários possuem planos de saúdes particulares onde os pais não 

desejaram participar e outros que desconheciam o trabalho que iniciou-se à 

implantar no nosso posto de saúde. Especialmente as crianças maiores de 60 

meses, os pais já não levam mais tão frequentemente a Unidade Básica de Saúde 

 

Figura 01 – Proporção de crianças entre zero a 72 meses inscritos no programa de atenção à saúde 

da criança na ESF Sul Serra, Três Passos/RS, 2015. 

 

Resultados referentes ao objetivo 2:  Melhorar a atenção à saúde da 

criança. 

Meta 2.1: Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 

100% das crianças cadastradas.  

Indicador 2.1: Proporção de crianças com primeira consulta na primeira 

semana de vida. 

 Minha área no total apresentou estimativa de 190 crianças de 0 a 72 

meses de idade. No total, ao final do trimestre cadastramos e acompanhamos 95 

crianças.   

          Ao iniciar a intervenção não contávamos com nenhum registro das 

crianças, mas após a primeira semana da intervenção contávamos com 9 crianças 

cadastradas e avaliadas, e os dados referentes a primeira consulta foram tomados 

das cadernetas de saúde das crianças e através das informações obtidas pela 

equipe com os pais das crianças, já com o fechamento do primeiro mês temos 31 

crianças, com o 100% da avaliação na primeira semana de vida, no segundo mês 

foram incorporadas ao programa mais 29 crianças, 100%, todas elas com a primeira 
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consulta na primeira semana de vida, no terceiro mês mais 35 crianças (95, no total), 

100% também com avaliação na primeira semana de vida.  

       Dentre essas 31 crianças, no primeiro mês, 6 fizeram a primeira 

consulta na primeira semana de vida no ESF, Sul Serra. Isto aconteceu pelo 

acompanhamento das mães durante a gestação e ao trabalho dos ACS. Chegando 

ao final dos três meses com o 100% das crianças avaliadas na primeira semana de 

vida, estes dados foram obtidos pelo jeito de que os pais realizavam o 

acompanhamento das crianças com os pediatras na cidade e não na unidade básica 

de saúde. Mas elas tinham feito todas a consultas no primeira semana de vida. 

A realização da primeira consulta na primeira semana de vida é um resultado 

importante que foi alcançado devido ao fato de ser na primeira semana que deve ser 

realizado exames importantes na criança e orientações fundamentais aos 

cuidadores. 

 

  

Meta 2.2: Monitorar o crescimento em 100% das crianças. 

Indicador 2.2: Proporção de crianças com monitoramento de crescimento. 

 Todas as crianças que foram assistidas durante a intervenção 

receberam o monitoramento do crescimento nos 3 meses, alcançando a meta de 

100% em todos os momentos. 

 Estes dados foram obtidos durante atendimento clínico, através das 

medidas antropométricas (peso, cumprimento e medida do perímetro cefálico de 

acordo a idade da criança) dados importantes na avaliação e na detecção de 

patologias futuras. Mês1, 27 crianças, Mês 2, 60 crianças e mês 3, 95 crianças. 

 

Meta 2.3: Monitorar 100% das crianças com déficit de peso. 

Indicador 2.3: Proporção de crianças com déficit de peso monitorado. 

 Nossa população alvo com 190 crianças foram avaliadas 95 crianças 

das quais, já na quarta semana da intervenção foram diagnosticadas com baixo 

peso, duas crianças, as mesmas a partir deste momento foram avaliadas e 

monitoradas a cada 15 dias, chegando a 100% da avaliação ao final dos três meses 

da intervenção. Conseguindo ao final da intervenção, após as orientações dadas aos 

pais e exames realizados, uma melhoria no crescimento e desenvolvimento dessas 

crianças, para evitar prejuízos na saúde dessas crianças. O fator contribuinte para a 
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realização desta ação foi a avaliação antropométrica realizada durante o 

atendimento clínico. 

  

 

Meta 2.4: Monitorar 100% das crianças com excesso de peso. 

Indicador 2.4: Proporção de crianças com excesso de peso monitorado. 

Nos 3 meses da intervenção foram monitoradas 95 crianças, de um total de 

190 crianças pertencentes a nossa área de abrangência, já na terceira semana da 

intervenção foi diagnosticada uma criança com excesso de peso, a mesma foi 

monitorada e avaliada a cada 15 dias, dado importante que permitiu o 

acompanhamento durante os três meses da intervenção em forma multidisciplinar 

(Medico, Enfermeira, Nutricionista, ACS), para evitar patologias tais como 

Obesidade, Hipertensão, Diabetes. Porem ao final da intervenção temos o 100% das 

crianças monitoradas em relação ao excesso de peso. 

 

Meta 2.5: Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças. 

Indicador 2.5: Proporção de crianças com monitoramento de 

desenvolvimento. 

De um total de 190 crianças pertencentes a nossa população alvo e 95 

efetivamente cadastradas, no primeiro mês da intervenção foram avaliadas e 

monitoradas no desenvolvimento 31 crianças (100%), no segundo mês 60 crianças 

(100%) e no terceiro mês 95 crianças (100%), que participaram da intervenção, 

então alcançamos nos três meses da intervenção 100% no monitoramento do 

desenvolvimento. Este monitoramento no desenvolvimento é muito importante já que 

permite avaliar as crianças que apresentam atraso no desenvolvimento e desta 

forma encaminhar em tempo e forma para um tratamento oportuno. Contribuindo 

para o alcance desta meta usamos a avaliação clínica e antropométrica. 

   

Meta 2.6: Vacinar 100% das crianças de acordo com a idade. 

Indicador 2.6: Proporção de crianças com vacinação em dia de acordo com 

a idade. 

Das 95 crianças cadastradas; durante o primeiro mês foi monitorado o 

esquema vacinal das 31 crianças (100%) no segundo mês foi avaliado o esquema 

vacinal de 60 crianças (100%) e no terceiro mês foi avaliado o esquema vacinal de 
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95 crianças (100%) de acordo com a idade das crianças, constatando nos três 

meses de nossa intervenção que o 100% das crianças estavam com o esquema 

vacinal em dia. 

Fica claro a importância da prevenção de doenças e agravos nas patologias 

que as vacinas alcançam, as quais são muito frequentes nessa faixa etária. O bom 

resultado deste indicador deve-se ao trabalho da enfermeira que ao vacinar agenda 

a próxima vacina e monitora juntamente com os agentes de saúde o cartão vacinal.   

 

Meta 2.7: Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 24 

meses de idade. 

Indicador 2.7: Proporção de crianças de 6 a 24 meses de idade com 

suplemento de ferro. 

 Quanto à suplementação de ferro nas crianças de 6 a 24 meses, de um 

total de 24 crianças nesta faixa etária, no primeiro mês, 8 (100%) receberam essa 

suplementação. No segundo mês da intervenção, dentre a faixa etária de 6 a 24 

meses, 11 (100%) e no terceiro mês nesta faixa etária receberam suplementação de 

ferro 23 crianças (95,5%), então nos meses 1 e 2 todas as crianças dessa faixa 

etária (100%) receberam a medicação. A distribuição gratuita do medicamento 

garantiu que todos realizassem a suplementação, prescrito após atendimento clínico. 

No terceiro mês não foi alcançada a meta de 100% devido ao fato de não ter 

estoque suficiente na farmácia do ESF Sul Serra desse medicamento, já que não o 

pedido realizado a prefeitura no começo da intervenção não foi suficiente pois não 

se tinha ideia da adesão das crianças a nosso programa. Na figura 02 estão 

demonstrados os dados.  
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Figura 02 – Proporção de crianças de 6 a 24 meses que receberam suplementação na ESF Sul Serra, 

Três Passos/RS, 2015. 

 

Meta 2.8: Realizar triagem auditiva em 100% das crianças. 

Indicador 2.8: Proporção de crianças com triagem auditiva. 

 Das 95 crianças participantes do programa em puericultura, a meta não foi 

alcançada em 100% nos meses que teve nossa intervenção, assim temos 30 

crianças (96,8%) no primeiro mês, 59 crianças (98,3%) no segundo mês, e 94 

crianças (98,9) %) no terceiro mês. 

O determinante desse resultado foi a consulta investigativa descobrindo no 

primeiro mês da intervenção que algumas crianças que não tinham realizada o 

triagem auditiva, pelo fato de morar em outra cidade, ou por sua situação 

econômica. No segundo e terceiro mês aumentaram as crianças cadastradas alguns 

com a mesma situação e outras como recém nascidos que ainda não fizeram o teste 

mais que já foram agendados para sua realização. Ver figura 03. 

 

 

Figura 03 – Proporção de crianças com triagem auditiva na ESF Sul Serra, Três Passos/RS, 2015. 
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 Meta 2.9: Realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias de 

vida. 

Indicador 2.9: Proporção de crianças com teste do pezinho até 7 dias de 

vida. 

Em nossa área de abrangência de um total de 95 crianças, foram avaliadas 

no primeiro mês da intervenção 31 crianças das quais 100% tinham realizado o teste 

do pezinho, no segundo mês das 29 crianças que foram incorporadas ao programa 

27, no total 58 (96,7%)  e no terceiro mês das 35 crianças que ingressaram ao 

programa também todas as 93 crianças tinham feito o teste do pezinho (97,9%), 

portanto nos três meses de nossa intervenção, com um total de 95 crianças temos 

um excelente percentual na realização do teste do pezinho até 7 dias de vida. Ver 

figura 04. 

A realização do teste do pezinho é de suma importância, já que nos permite a 

identificação de doenças de tipo hormonais que não são comuns e que precisam de 

um tratamento especial. O excelente resultado obtido na intervenção provém do 

trabalho realizado no acompanhamento de gestantes, os pais recebem orientação 

sobre o teste do pezinho na unidade de saúde pela equipe e principalmente a 

domicilio pelos agentes comunitários de saúde.  

 

 

Figura 04 – Proporção de crianças com teste do pezinho até 7 dias de vida na ESF Sul Serra, Três 

Passos/RS, 2015. 

 

Meta 2.10: Realizar avaliação de necessidade odontológica a 100% das 

crianças entre 6 a 72 meses de idade. 
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Indicador 2.10: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com avaliação de 

necessidade de atendimento odontológico. 

De um total das 90 crianças inscritas no programa, nesta faixa etária, no 

primeiro mês foram  avaliadas 5 de 28 para um 17,9%, na faixa etária, no segundo 

mês mais 29 crianças que ingressaram ao programa, foram  avaliadas 33 de 57 

crianças  nesta faixa etaria  (57,9%) e no terceiro mês das 90 crianças foram 

avaliadas 79   (85,6%). Entao foi realizada a avaliaçao odontologica no 85,6%  das 

crianças entre 6 a 72 meses de idade durante os três meses de nossa intervenção. 

Ver figura 05. 

É de suma importância a avaliação odontológica na prevenção de caries e 

outras patologias da boca, após da avaliação de todas as crianças que precisaram 

do atendimento foram agendadas para seu tratamento. A inclusão da equipe de 

saúde bucal no programa foi fator imprescindível para atingir essa meta. 

 

Figura 05 – Proporção de crianças entre 6 e 72 meses com avaliação de necessidade de atendimento 

odontológico na ESF Sul Serra, Três Passos/RS, 2015. 

 

Meta 2.11: Realizar primeira consulta odontológica para 100% das crianças 

de 6 a 72 meses de idade moradoras da área de abrangência, cadastradas na 

unidade de saúde. 

Indicador 2.11: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira 

consulta odontológica. 

A nossa populaçao alvo, de crianças de 6 a 72 meses de idade ,moradoras na 

área de abrangência são 90 crianças. No primeiro mês tiveram sua primeira consulta 

odontólogica 1 criança de um total de 28 para um 3,66%, no segundo mês das 57 
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crianças fizemos 21 para um 36,8 % da mesma forma aconteceu no terceiro mês 

das 90 crianças fisemos 55 para um 61,1% (100%), conforme figura 06 

A primeira consulta odontológica é fator de suma importância na prevenção 

de doenças bucais, avaliando o usuário e orientando os pais sobre higiene bucal, 

hábitos alimentares, uso de chupeta e mamadeira, também tratando dos casos 

quando necessários. O envolvimento da Equipe de saúde Bucal determinou o 

resultado, dessa forma foi possível alcançar a meta. 

 

Figura 06 – Proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira consulta odontológica na ESF Sul 

Serra, Três Passos/RS, 2015. 

 

 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar a adesão ao programa 

de saúde da criança. 

Meta 3.1: Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às consulta. 

Indicador 3.1: Proporção de buscas ativas realizadas às crianças faltosas 

ao programa de saúde da criança. 

 Com um total de 95 crianças pertencentes a nossa população alvo, no 

primeiro mês de um total de 31 crianças cadastradas no programa em puericultura 

09 tiveram falta à consulta, no segundo mês das 14 faltosos não se fez busca ativa 

tão pouco e no terceiro mês de 21 só se fizeram 5 (23,8%) busca ativa. Mas nosso 

trabalho demostra que ainda dá para fazer um pouquinho mais com nossos agentes 

de saúde ou com os pais, que através da divulgação começaram a agendar as 

crianças, e saiam com a consulta agendada para o próximo mês. 
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Neste caso é muito importante o trabalho em equipe avaliando e monitorando 

a ação programática e sobretudo dos agentes de saúde para que essas crianças 

não fiquem com atraso nas avaliações.  Esses dados estão ilustrados na figura 07 

. 

Figura 07 – Proporção de busca ativa realizada ás crianças faltosas ás consultas no programa de 

saúde da criança na ESF Sul Serra, Três Passos,/RS, 2015. 

 

Resultados referentes ao objetivo de melhorar o registro das 

informações. 

Meta 4.1: Manter registros na ficha de acompanhamento/espelho da saúde 

de criança de 100% das crianças que consultam no serviço. 

Indicador 4.1: Proporção de crianças com registros atualizados. 

Das 95 crianças cadastradas e acompanhadas, no primeiro mês da 

intervenção conseguimos atualizar os dados das 31 crianças inscritas no programa 

em puericultura alcançando a meta em 100%. No segundo mês, mais 29 crianças 

pertencentes ao programa tem 100% dos registros atualizados, e no terceiro mês 

mais 35 crianças de nosso programa 100% tem os registros atualizados nas fichas 

de acompanhamento/espelho e na caderneta de saúde da criança. Sendo assim 

passamos a ter todos os registros atualizados, 95 crianças, atingindo 100% da meta 

e implantando esse trabalho na equipe pois o mesmo não era realizado 

anteriormente. Para desenvolver essa atividade contamos com a colaboração da 

Secretaria de saúde que prontamente disponibilizou as fichas para o 

acompanhamento/espelho e o auxílio do agentes Comunitários de saúde para o 

preenchimento de dados das fichas. 
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 Os dados atualizados na ficha de acompanhamento/espelho são importantes 

na avaliação e monitoramento das crianças, o que nos permite um seguimento 

contínuo na saúde dos nossos usuários. 

 

Resultados referentes ao objetivo de identificar as crianças de risco 

pertencentes à área de abrangência. 

Meta 5.1: Realizar avaliação de risco 100% das crianças cadastradas no 

programa 

Indicador 5.1: Proporção de crianças com avaliação de risco. 

Das 95 crianças, no primeiro mês da intervenção foram avaliadas 31 crianças 

(100%) com respeito ao risco, no segundo mês da intervenção foram avaliadas mais 

29 crianças (100%) com respeito ao risco e no terceiro mês mais 35 crianças tinham 

sido avaliadas enquanto ao risco, portanto alcançamos nos três meses de nossa 

intervenção avaliar o 100% das crianças inscritas no programa de puericultura. 

Durante as consultas cada criança foi avaliada com respeito ao risco o que 

determina na prevenção de futuros agravos desta população alvo. A atuação médica 

determinou o sucesso deste fator, pois todas as avalições médicas realizadas 

observavam este indicador.   

 

Resultados referentes ao objetivo de promover a saúde das crianças. 

Meta 5.2: Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das 

consultas de saúde da criança. 

Indicador 5.2: Proporção de crianças cujas mães receberam orientações 

sobre      prevenção de acidentes na infância. 

           Das 95 crianças cadastradas de um total de 190 crianças 

pertencentes a nossa população alvo, no primeiro mês da intervenção foram dadas 

orientações sobre prevenção de acidentes as mães das 31 crianças (100%) que  

concorreram no mês, no segundo mês mais 29 crianças (100%) das mães 

receberam orientações sobre prevenção de acidentes e no terceiro mês mais 35 

crianças pertencentes ao programa (100%) também as mães receberam 

orientações; com isso alcançamos durante os três meses que duro a intervenção o 

100%. Isto aconteceu durante as consultas, durante as palestras nos grupos de 

puericultura e na sala de espera durante a divulgação do projeto. 
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Meta 5.3: Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira 

consulta. 

Indicador 5.3: Proporção de crianças colocadas para mamar durante a 

primeira consulta. 

 Enquanto à meta de colocar a criança para mamar durante a primeira 

consulta, das 95 crianças inscritas no programa foi alcançada a meta, já que no 

primeiro mês das 31 crianças que foram cadastradas e avaliadas todas foram 

colocadas para mamar. No segundo mês mais 29 crianças que participam do 

programa, todas foram colocadas para amamentar e no terceiro mês mais 35 

crianças, todas foram colocadas para amamentar.   Portanto mês 1, 31 crianças, 

mês 2, 60 crianças e mês 3, 95 crianças, com isso alcançamos 100 %. 

 

Metas 5.4: Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção 

da carie em 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 

Indicadores 5.4: Proporção de crianças cujas mães receberam orientações 

sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária. 

            De um total de 190 crianças pertencentes a nossa área de 

abrangência, das quais foram cadastradas 95 crianças, todas as mães receberam 

orientações durante as consultas e na realização dos grupos de puericultura, sobre 

higiene bucal de acordo com a faixa etária o que determinou que no primeiro mês da 

intervenção das 31 crianças cadastradas, 31 mães das crianças (100%), receberam 

orientações, no segundo mês das 29 crianças participantes (100%), 29 mães mais 

receberam orientações e no terceiro mês das 35 crianças (100%), das mães também 

receberam orientações, o que determinou que durante os três meses da 

intervenção, o 100% das mães receberam orientações de acordo com a faixa etária 

das crianças.  

A importância das orientações para os pais/responsáveis pela criança é na 

prevenção das caries, e consequentemente de outras doenças que derivam delas. 

 

Resultados referentes ao objetivo de promover a saúde das crianças. 

Meta 6.1: Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das 

consultas de saúde da criança. 

Indicador 6.1: Proporção de crianças cujas mães receberam orientações 

sobre      prevenção de acidentes na infância. 
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           Das 95 crianças cadastradas de um total de 190 crianças 

pertencentes a nossa população alvo, no primeiro mês da intervenção foram dadas 

orientações sobre prevenção de acidentes as mães das 31 crianças (100%) que  

concorreram no mês, no segundo mês das 29 crianças (100%) das mães receberam 

orientações sobre prevenção de acidentes e no terceiro mês das 35 crianças 

pertencentes ao programa (100%) também as mães receberam orientações; com 

isso alcançamos durante os três meses que durou a intervenção o 100%. Isto 

aconteceu durante as consultas, durante as palestras nos grupos de puericultura e 

na sala de espera durante a divulgação do projeto. 

 

Metas 6.2: Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção 

da carie em 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 

Indicadores 6.2: Proporção de crianças cujas mães receberam orientações 

sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária. 

 Das 95 crianças inscritas no programa,  todas as mães receberam 

orientações sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária o que determino que 

no primeiro mês da intervenção das  31 crianças cadastradas 31 mães das crianças 

(100%), receberam orientações, no segundo mês das mais 29 crianças participantes 

(100%), receberam orientações e no terceiro mês das mais 35 crianças (100%), 

também receberam orientações, o que determino que durante os três meses da 

intervenção, o 100% das mães receberam orientações de acordo com a faixa etária 

das crianças. Portanto, vendo cumulativamente, mês 1, 31, mês 2, 60 e mês 3, 60 

crianças. 

A importância das orientações para os pais/responsáveis pela criança é a 

prevenção das caries, e os hábitos que provocam doenças respiratórias.    
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4.2 Discussão 

 

A intervenção na ESF Sul Serra, propiciou a ampliação da cobertura da 

atenção à saúde das crianças de 0 a 72 meses, moradoras de nossa área, a 

melhoria dos registros e qualificação da atenção com destaque para a avaliação do 

crescimento e desenvolvimento de nossas crianças, registro adequado com a 

inserção das planilhas de acompanhamento/espelho que até o começo da 

intervenção não existiam.    

 A intervenção exigiu que toda a equipe se capacitasse através dos 

protocolos do Ministério de Saúde, com capacitações sobre saúde da criança, 

capacitação em crescimento e desenvolvimento, aleitamento, vacinas, saúde bucal, 

leitura das curvas de crescimento, importância da realização dos testes, 

suplementação de ferro no programa de atenção à saúde da criança. Estas 

atividades contribuíram para melhor relação entre a equipe; já que cada um de nós 

teria a responsabilidade de capacitar a seus colegas de uma ou outra maneira.  

 Antes de nossa intervenção os únicos integrantes do ESF que tinham 

contato com as crianças eram a enfermeira que realizava o teste do pezinho e a 

técnica auxiliar de enfermagem que realizava as vacinas, mas com a intervenção 

toda a equipe ficou comprometida com o passar dos dias, desde a recepcionista no 

acolhimento, separando o prontuário, as fichas de acompanhamento/espelho das 

crianças que iriam para o atendimento clínico com o médico e enfermeira. A técnica 

de enfermagem pesava as crianças, antes do atendimento, a técnica de Saúde 

Bucal quem organizava a agenda da dentista para que nenhuma criança ficasse 

sem avaliação odontológica, até a senhora do serviço que organiza o lanche nos 

grupos de puericultura. A organização dos agendamentos, que foi realizada através 

dos agentes comunitários de saúde e dos pais que acorreram ao serviço, 

entendendo que as crianças tem prioridade no atendimento.  

A intervenção teve uma ótima aceitação pela comunidade, que contribuiu 

diretamente na organização do serviço, desde a construção da brinquedoteca, 

doados pelos próprios comunitários. Os pais e cuidadores demostraram satisfação 
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com a prioridade no atendimento. Isto não gerou insatisfação aos outros usuários da 

unidade básica, pois de igual maneira como aconteceu com as crianças eles foram 

bem acolhidos e agendados. 

 Para nossa comunidade a intervenção mudou, de forma satisfatória 

suas vidas, agora não precisam se deslocar do bairro para realizarem os 

atendimentos de suas crianças, se sentem mais protegidas, participativas com as 

atividades realizadas no ESF. Graças ao comprometimento e trabalho em conjunto 

da equipe, comunidade e gestores, onde desde a análise situacional discutimos 

juntos as necessidades da comunidade e as possibilidades de mudanças. 

  A intervenção já está sendo implementada de forma rotineira no 

serviço, continuamos com a divulgação do programa, notamos que não atingimos 

100% das metas em relação ao aleitamento materno e quanto a triagem auditiva. 

Porém, trabalharemos conscientizando mais as gestantes na importância do 

aleitamento materno e os pais quanto a importância da realização da triagem 

auditiva. Tomando este projeto como exemplo, também pretendemos implementar o 

programa de saúde da mulher, saúde do idoso, hipertensão e diabetes, pré-natal e 

puerpério, que estão sendo realizados na unidade, mais não da forma sistematizada 

como o programa em puericultura. 

. 
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5 Relatório da Intervenção para os gestores  

 

Sra. Secretária de Saúde  

Sentindo a necessidade da ampliação da cobertura da atenção à saúde da 

criança na ESF Sul Serra, a equipe implantou o programa de puericultura, 

integrando toda a comunidade neste trabalho. Este programa visa um atendimento 

mais humanizado e próximo ao usuário a partir de seu nascimento, dando 

continuidade ao atendimento prestado as gestantes. Esta intervenção foi 

encaminhada na melhoria da saúde das crianças que faz parte do curso de 

especialização da família do programa mais médicos /UNASUS/UFPEL   

A partir das visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de 

Saúde foi feita a busca ativa das crianças entre 0 a 72 meses de idade. De imediato 

houve uma grande adesão da comunidade ao programa o que facilitou sua 

realização. Na área de abrangência temos um total de 190 crianças nessa faixa 

etária, buscamos atingir 70% desta população. Não cumpri minha meta por que a 

adesão   ao programa não foi como planejado por todo os pais. Só conseguimos 

chegar até um 50 % 

 A intervenção avaliou os seguintes aspectos, com estabelecimento de 

metas e indicadores: 

A intervenção avaliou os seguintes aspectos:  

A primeira consulta na primeira semana de vida: Todas as crianças 

cadastradas realizaram sua primeira consulta de acompanhamento inicial com os 

pediatras na cidade e não na unidade básica de saúde. A partir do funcionamento do 
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programa todas as crianças recém nascidas fizeram a primeira consulta na primeira 

semana de vida no ESF, Sul Serra. Isto aconteceu pelo acompanhamento das mães 

durante a gestação e ao trabalho dos ACS. Chegando ao final dos três meses com o 

100% das crianças avaliadas na primeira semana de vida.  

Monitoramento de crescimento:  

 Todas as crianças que foram assistidas pelo projeto receberam o 

monitoramento do crescimento nos 3 meses da intervenção, alcançando a meta de 

100% em todos os momentos. 

 Estes dados foram obtidos durante atendimento clinico, através das 

medidas antropométricas (peso, cumprimento e medida do perímetro cefálico de 

acordo a idade da criança) dados importantes na avaliação e na detecção de 

patologias futuras. 

Crianças com déficit de peso monitorados: 

De todas as crianças avaliadas somente duas foram diagnosticadas com 

baixo peso  as mesmas desde esse momento foram avaliadas e monitoradas a 

cada 15 dias. Conseguindo ao final da intervenção, após as orientações dadas aos 

pais e exames realizados uma melhoria no crescimento e desenvolvimento dessas 

crianças, para evitar prejuízos na saúde das mesmas. O fator contribuinte para a 

realização desta ação foi a avaliação antropométrica. 

 Crianças com excesso de peso monitoradas. 

Apenas uma criança foi diagnosticada com excesso de peso, a mesma foi 

monitorada e avaliada a cada 15 dias, dado importante que permitiu o 

acompanhamento durante os três meses da intervenção em forma multidisciplinar 

(Medico, Enfermeira, Nutricionista, ACS), para evitar patologias tais como 

Obesidade, Hipertensão, Diabetes. A criança continua sendo avaliada e tem 

respondido ao tratamento com satisfação. 

Crianças com monitoramento de desenvolvimento. 

Este monitoramento no desenvolvimento e muito importante já que permite 

avaliar as crianças que presentam atraso no desenvolvimento e desta forma 

encaminhar em tempo e forma para um tratamento oportuno. Não foi detectada 

nenhuma alteração neste quesito, usamos a avaliação clínica e antropométrica para 

efetuar o diagnóstico.   

Crianças com vacinação em dia de acordo com a idade: 
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Foram monitoradas todas as carteiras de vacinação, não encontrando 

nenhuma vacina em atraso. Existe uma grande preocupação com este dado devida 

a importância da prevenção de doenças e agravos nas patologias que as vacinas 

alcançam, as quais são muito frequentes nessa faixa etária. Tivemos um excelente 

resultado deste indicador devido ao trabalho da enfermeira que ao vacinar agenda a 

próxima vacina e monitora juntamente com os agentes de saúde o cartão vacinal.   

Crianças de 6 a 24 meses de idade com suplemento de ferro: 

 Quanto a suplementação de ferro nas crianças de 6 a 24 meses, de um 

total de 91 crianças cadastradas ao programa, no total 25 crianças em idade para 

suplementação receberam a medicação. A distribuição gratuita do medicamento 

garantiu que todos realizassem a suplementação. 

Crianças com triagem auditiva: 

A triagem auditiva não atingiu a todos pois resultando da consulta 

investigativa descobrindo que algumas crianças não tinham realizada o triagem 

auditiva, pelo fato de morar em outra cidade, na época em que nasceram e também 

por sua situação econômica, lembrando que o teste não é gratuito. No decorrer da 

intervenção aumentou a conscientização para que as crianças em faixa etária, 

realizassem o teste, agendando-os para sua realização. 

Crianças com teste do pezinho até 7 dias de vida. 

A realização do teste do pezinho e de suma importância, já que nos permite a 

identificação de doenças de tipo hormonais que não são comuns e que precisam de 

um tratamento especial. Obtivemos um excelente resultado na intervenção onde 

todas as crianças realizaram o teste. O sucesso deste trabalho provem do 

acompanhamento de gestantes, no mesmo os pais recebem orientação sobre o 

teste do pezinho na unidade de saúde pela equipe e principalmente a domicilio pelo 

agentes comunitários de saúde e também a gratuidade do teste.  

Crianças de 6 a 72 meses com avaliação de necessidade de 

atendimento odontológico. 

É de suma importância a avaliação odontológica na prevenção de caries o 

outras patologias da boca, após da avaliação de todas as crianças inscritas as que 

precisaram do atendimento foram agendadas para seu tratamento. A inclusão da 

equipe de saúde bucal no programa foi fator imprescindível para atingir essa meta. 

Crianças de 6 a 72 meses com primeira consulta odontológica. 
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 A primeira consulta odontológica é fator de suma importância   na prevenção 

de doenças bucais, todos os usuários foram avaliados e orientando os pais sobre 

higiene bucal, hábitos alimentares, uso de chupeta e mamadeira, também tratando 

dos casos quando necessários. O envolvimento da Equipe de saúde Bucal 

determinou o resultado. 

O trabalho realizado teve grande sucesso, melhoramos a qualidade de vida 

das crianças e tranquilizamos seus pais e responsáveis a respeito da suade delas. 

Auxiliamos os pais nas mudanças benéficas de hábitos diários como a alimentação 

saudável, higiene, medicação, ensinamos aos pais a observar seus filhos com 

relação ao seu desenvolvimento cognitivo. Trouxemos as crianças para um 

relacionamento amigável, diminuindo traumas nos atendimentos.   

Para que o programa tivesse o resultado esperado foi necessário o 

engajamento e a qualificação dos profissionais envolvidos. Onde o estudo e   a 

pesquisa do projeto bem como das peculiaridades do público alvo se fez necessário. 

A partir deste momento passaram a atender um público excluso da gama de 

atendimentos. 

A autonomia dada pela gestão e a confiança depositada na equipe garantiu o 

sucesso do trabalho realizado. A disponibilidade de veículo para o transporte de 

profissionais na busca ativa, o material de expediente e a liberação para incluir as 

atividades ao cronograma da unidade foram essenciais para a execução do projeto. 

Em relação aos pontos que poderiam ser melhorados pela gestão destaco a 

necessidade de materiais como panfletos informativos que facilitariam o trabalho, 

bem como a disponibilidade gratuita de exame auditivo e também a qualificação 

continuada com ênfase na saúde da criança. Desta forma contribuirá para a 

implementação de outras ações programáticas na UBS. Pretendemos continuar a 

parceria com a gestão e a comunidade para prosseguir desenvolvendo estas ações 

que já fazem parte do cotidiano da UBS. 
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6 Relatório da Intervenção para a comunidade 

Aos Conselheiros de Saúde de Sul Serra.  

A ESF Sul Serra implantou o programa de puericultura, atendendo todas as 

crianças dentre 0 a 72 meses de idade pertencentes a área de abrangência da 

Unidade de Saúde.  

O trabalho teve como objetivo melhorar os cuidados com a saúde das 

crianças acompanhando o seu desenvolvimento. Cuidamos do seu crescimento, 

avaliando o peso das crianças, acompanhando a caderneta de vacinas, teste do 

pezinho, suplementação com Ferro e consulta odontológica.  

As ações que mais auxiliaram na adesão ao programa de saúde da criança foi 

a divulgação primeiramente dos agentes comunitários de saúde, que realizaram a 

busca ativa para as crianças faltosas, melhoramento do registro das informações e 

complementando dados no acompanhamento/espelho. 

 Os benefícios de participar do programa começaram a se difundir entre a 

comunidade interessando o público alvo o que aumentou o número de cadastros.  

O Resultado da Intervenção foi satisfatório, pois através deste programa a 

população alvo se incluiu a ESF, criando um vínculo com os profissionais desde seu 

nascimento, estando o atendimento mais próximo da comunidade evitando 

deslocamentos desnecessários. Tal intervenção também mobilizou a equipe quanto 

à importância de desenvolver ações de promoção da saúde, orientando a 

comunidade da prevenção de acidentes na infância, amamentação e saúde bucal 

entre outras ações. 

Somos gratos por todo apoio e confiança da comunidade a equipe. 

Trabalhando em conjunto, desde a criação da brinquedoteca, para colher as 

crianças de nossa comunidade, onde recebemos várias doações de brinquedos 
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vindo da própria comunidade. O que motivou a equipe, deixando claro a importância 

do engajamento público para o sucesso das ações 

 

A perspectiva para o projeto é ampliar-se em todo o município, como projeto 

piloto para outras ESFs, devido ao bom resultado obtido e sabendo que todas as 

equipes possuem a mesma estrutura e o mesmo quadro de profissionais.  

A Equipe reconhece a importância de realizar esta atividade e pretende 

continuar com o trabalho sendo necessária a participação da comunidade, para que 

todas as crianças sejam acompanhadas pela UBS. O apoio, confiança e a parceria 

da comunidade e equipe da ESF Sul Serra são importantes para dar continuidade ao 

programa que já está inserido nas atividades da ESF.  
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7 Reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem 

 

Participar de um curso a Distância foi um grande desafio, primeiramente 

nunca havia realizado um curso EAD, e não tinha muito contato com a informática. 

Mas no decorrer do curso com a ajuda de colegas de trabalho e orientadora pude 

prosseguir com meus estudos superando minhas dificuldades.  

 

 Através do curso de especialização em saúde da família, tive uma 

visão distinta a respeito da saúde pública, abordando o atendimento clinico de uma 

forma mais integral, comunitário com ênfase no atendimento da família, não tendo 

ao usuário como um só, e sim contemplando seu entorno, analisar a realidade em 

que vivem, o que influencia em sua doença e o resultado dos tratamentos. 

 

  O Fortalecimento e o vínculo entre a equipe e comunidade, tornaram 

mais fácil a implementação de nosso projeto de intervenção, pois se a equipe não 

tivesse essa conduta de parceria não seria possível o desenvolvimento das ações 

planejadas. 

 

 A realização do curso foi fundamental para meu crescimento 

profissional, contribuindo de forma satisfatória, pois me ajudou no seu decorrer a 

lembrar de algumas doenças da prática clínica, fazendo-nos reorganizar a estrutura 

do trabalho e qualificar os atendimentos ao nossos comunitários. 
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Anexo A - Documento do comitê de ética 
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Anexo B - Planilha de coleta de dados referentes à Saúde da Criança 
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Anexo C - Ficha espelho 
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Fotografia 8 consulta puericultura na ESF Sul Serra, Três Passos/RS.2015  
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