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Introdução

As	crianças	até	os	dois	anos	de	idade,	são	acompanhadas	sistematicamente	conforme	os	protocolos	da	prefeitura	de	São
Paulo/	Ministério	da	Saúde.	Após	este	período	as	consultas	são	realizadas	num	intervalo	de	tempo	maior,	o	que	de	certa
forma	pode	acarretar	desvinculação	com	a	Unidade	de	Saúde	e	ou	causar	irregularidade	nas	consultas.

A	Estratégia	Saúde	da	Família	(ESF)	visa	a	reorganização	da	Atenção	Básica	(AB)	no	país,	de	acordo	com	os	preceitos
do	 Sistema	Único	 de	 Saúde	 (SUS),	 e	 é	 tida	 pelo	Ministério	 da	 Saúde	 (MS)	 e	 gestores	 estaduais	 e	municipais	 como
estratégia	de	expansão,	qualificação	e	consolidação	da	AB	por	favorecer	uma	reorientação	do	processo	de	trabalho	com
maior	potencial	de	aprofundar	os	princípios,	diretrizes	e	fundamentos	da	AB,	de	ampliar	a	resolutividade	e	impacto	na
situação	de	saúde	das	pessoas	e	coletividades,	além	de	propiciar	uma	importante	relação	custo-efetividade.	(POLITICA
NACIONAL	MINISTÉRIO	DA	SAÚDE,	2012).

A	 partir	 da	 avaliação	 do	 Programa	 de	Melhoria	 do	 Acesso	 e	 de	 qualidade	 ,	 foi	 identificado	 na	 UBS	 Jd.Boa	 Vista	 a
necessidade	de	acompanhamento	sistemático,	regular	e	permanente	de	crianças	de	2	a		10	anos	de	idade	que	não	tem
um	seguimento	regular	na	unidade.	(PMAQ	DAB,	MINISTÉRIO	DA	SAÚDE,2016)

Considerando	ação	educativa	como	prática	profissional	do	enfermeiro,	parte-se	do	pressuposto	que	a	prática	educativa
faz	 parte	 do	 cuidado	 em	 Enfermagem.	 Entende-se	 que	 a	 compreensão	 do	 cuidado	 em	 Enfermagem	 pressupõe	 a
explicitação	 de	 um	 referencial	 teórico	 e	 filosófico	 e	 a	 compreensão	 da	 experiência	 de	 cuidado	 no	 contexto	 sócio	 -
político,	econômico	e	cultural	em	que	ocorre.	(ACIOLI,2008).

As	 atividades	 grupais	 favorecem	 a	 educação,	 garantindo	 ao	 individuo	 e	 a	 comunidade	 a	 possibilidade	 de	 decidirem
sobre	seus	destinos	e	capacidade	para	atuarem	na	melhoria	de	sua	condição	vivencial.	(VERDAN;	ANDRADE	E	STIPP,
2006)

Trabalhar	aspectos	de	promoção	e	prevenção	da	 saúde,	 funcionando	como	espaços	de	educação	em	saúde,	 troca	de
experiências,	esclarecimento	de	dúvidas	e	aproximação	do	conhecimento	 técnico	com	o	saber	popular.	Este	 trabalho
evidencia	 a	 importância	 do	 papel	 do	 enfermeiro	 nas	 atividades	 grupais	 tendo	 em	 vista	 o	 fato	 de	 observar	 e	 saber
identificar	 o	 que	 o	 grupo	 necessita,	 adequando	 o	 planejamento	 ao	 desenvolvimento	 do	 mesmo	 e	 ao	 objetivo	 da
atividade,	para	que	tenha	condições	de	lidar	com	as	variáveis	que	poderão	surgir	durante	a	dinâmica.	A	participação
dos	integrantes	do	grupo	nas	escolhas	dos	temas	a	serem	tratados	é	de	suma	importância,	visto	que	é	ponto	chave	na
adesão	e	participação	do	grupo,	que	elencam	suas	necessidades	reais,	de	conhecimento	e	de	 interação	com	o	grupo.
(MANUAL	 TÉCNICO:	 NORMATIZAÇÃO	 DAS	 ROTINAS	 E	 PROCEDIMENTOS	 DE	 ENFERMAGEM	 NAS	 UNIDADES
BÁSICAS	DE	SAÚDE	/	SECRETARIA	DA	SAÚDE,	2012).

Desta	 forma,	 o	 presente	 estudo	 pretende	 implantar	 grupos	 educativos	 de	 forma	 sistematizada	 como	 estratégias	 de
promoção,	prevenção,	acesso	e	a	fim	de	evitar	a	descontinuidade	da	assistência	em	crianças	de	2	a	10	anos	de	idade.

	

Objetivos:

Objetivo	 Geral:	Manter	 o	 rastreamento	 e	 a	 regularidade	 do	 seguimento	 de	 saúde	 das	 crianças	 de	 2	 a	 10	 anos
potencializando	o	papel	do	enfermeiro	como	ferramenta	de	promoção	e	prevenção	em	saúde	nos	grupos	educativos	na
UBS	Jardim	Boa	Vista.

Objetivo	Específico:

Acompanhar	as	crianças	de	dois	a	dez	anos	de	forma	sistemática;

Sensibilizar	os	profissionais	para	o	atendimentos	em	grupos	educativos;

Potencializar	o	papel	do	enfermeiro	no	grupo	educativo;

Vincular	estas	crianças	a	unidade	de	saúde,	promovendo	prevenção,	educação,	qualidade	de	vida	e	acolhendo	suas
demandas.

Implantar	e	avaliar	o	grupo.

Avaliar	planilhas	e	monitorar	as	crianças	de	2	a	10	anos.

Método:

Local:	Unidade	Básica	de	Saúde	Jardim	Boa	Vista	-	CRS	Oeste	-	Município	de	São	Paulo.



Público	alvo:	Crianças	de	2	a	10	anos	de	idade.

Participantes:	Enfermeiro,	auxiliar	de	enfermagem	e	ou	técnico	de	enfermagem	e	agente	comunitário	de	saúde.

Ações:

1.	 Treinar	a	equipe	para	realizar	o	grupo	educativo	de	forma	sistemática.	Sendo	encontros	trimestrais	e	com	duração
de	uma	hora	e	trinta	minutos.

2.	 Realizar	a	divulgação	do	grupo	com	cartazes	e	programar	as	datas	previstas	de	encontro,	enviar	convite	para	as
crianças	nesta	faixa	etária	com	objetivo	de	sensibilizar	a	população	por	meio	da	divulgação	do	grupo	na	sala	de
espera.

3.	 Disponibilizar	 os	materiais	 necessários	 tais	 como:	 sala,	material	 de	 apoio,	 régua	 antropométrica,	 fita	métrica	 e
balança.

4.	 Realizar	brincadeiras	lúdicas	como	colorir,	jogar	bola	e	dinâmica	em	grupo.
5.	 Verificar	cartão	vacinal.
6.	 Preencher	os	dados	em	planilha	controle.

Avaliação/	monitoramento:

Durante	a	atividade	será	realizada	orientações	de	hábitos	saudáveis,	situação	escolar,	medidas	antropométricas,	cálculo
de	índice	de	massa	corpórea,	atividades	lúdicas	para	avaliar	o	desenvolvimento	nesta	faixa	de	idade	e	revisão	do	cartão
vacinal.	Esses	dados	serão	colocados	em	planilha	pra	controle,	avaliação	de	desenvolvimento,	crescimento	e	de
assiduidade.

A	equipe	de	saúde	se	reunirá	após	o	encontro	pra	discutir	e	avaliar	o	processo	de	trabalho.

Resultados	esperados:

A	promoção	da	saúde	pode	ser	definida	como	o	processo	de	capacitação	da	comunidade	para	atuar	na	melhoria	da	sua
qualidade	de	vida	e	saúde,	incluindo	uma	maior	participação	no	controle	deste	processo.

O	principal	resultado	esperado	é	a	vinculação	das	crianças	de	2	a	10	anos	de	idade	a	unidade	de	saúde	e	a	manter	o
seguimento	de	saúde	com	regularidade	e	de	maneira	contínua.	Nas	atividades	grupais	a	equipe	de	saúde	será	capaz	de
monitorar	e	atualizar	os	dados	de	desenvolvimento,	assim	como	realizar	promoção,	prevenção	e	educação	em	saúde.
Dessa	 forma,	 visa	 colaborar	 para	 reduzir	 as	 desigualdades	 existentes	 em	 relação	 aos	 direitos	 de	 saúde,	 facilitando
oportunidades	e	recursos	para	que	os	sujeitos	atinjam	seu	completo	potencial	de	saúde.
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