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Resumo
Junco, Osmayki Martin. A A qualificação da atenção à saúde das crianças de
zero a 72 meses na UBS Frecheiras, Cocal/PI. 68p. Trabalho de Conclusão de
Curso – Especialização em Saúde da Família. Universidade Federal de Pelotas,
Pelotas – RS.
Com o objetivo de melhorar a atenção a saúde das crianças da UBS/ESF Frecheira
no município de Cocal, estado Piauí, a equipe realizou uma intervenção num período
de dezesseis semanas. A população alvo foram todas as crianças entre 0 e 72
meses, e as ações foram coordenadas dentro dos eixos temáticos de monitoramento
e avaliação, organização e gestão dos serviços, engajamento público e qualificação
da pratica clínica. Foram utilizados prontuários, fichas espelhos e planilha de coleta
de dados ofertados pelo curso de Especialização em Saúde da Família,
UNASUS/UFPEL. O objetivo da intervenção foi melhorar a atenção em saúde as
crianças de 0 a 72 meses residentes em nossa área de abrangência. A intervenção
foi embasada pelos protocolos do Ministério de Saúde (MS), obtivemos uma
cobertura de atenção de 60,1% (86) das crianças; 81,4% tiveram registro adequado
e 16,3% tiveram a primeira consulta na primeira semana de vida. A intervenção foi
concretizada e consolidada no serviço com êxito, demonstrou resultados
satisfatórios em relação a melhoria na qualidade dos atendimentos, melhorou-se o
acolhimento das crianças, foi obtida uma atualização constante dos registros, o
trabalho organizou-se melhor, e as atividades foram implementadas na rotina de
trabalho do serviço.

Palavras – chave: Saúde da Família; Atenção Primária à Saúde; Saúde da Criança;
Puericultura; Saúde Bucal
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APRESENTAÇÃO
O presente volume trata do trabalho de conclusão do curso de pósgraduação em Saúde da Família, Ensino a Distância (EaD), da Universidade Aberta
do SUS em parceria com a Universidade Federal de Pelotas.
O trabalho foi constituído por uma intervenção em campo com o objetivo de
melhorar a atenção a saúde do Programa de Saúde da Criança na UBS Frecheira,
no município de Cocal, estado de Piauí.
O volume está organizado em cinco unidades de trabalho, construídas de
maneira independente entre si, mais sequenciais e interligadas.
Na primeira parte observamos o Análise Situacional desenvolvida na
Unidade 1 do curso com o reflexo da situação de saúde da atenção primaria e
estratégia de saúde da família no município, das principais dificuldades que
apresenta no serviço e a relação entre eles.
Na segunda parte e apresentada a análise estratégica por meio da
construção de um projeto de intervenção que ocorreu ao longo da unidade 2.
A terceira parte apresenta o relatório da intervenção realizada ao longo de
16 semanas durante a unidade 3 do curso que oferece os principais aspectos que se
implantaram para as ações propostas.
Na quarta seção encontra-se a avaliação dos resultados da intervenção que
descreve a análise qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos com os gráficos
correspondentes aos indicadores de saúde, construídos ao longo da unidade 4.
Na quinta e última parte e a reflexão crítica sobre o processo pessoal de
aprendizagem no decorrer do curso e da implementação da intervenção.
Finalizando o volume, estão os anexos utilizados durante a realização deste
trabalho.
O curso de Especialização em saúde da Família teve seu início no mês de
Janeiro de 2014, quando começaram a serem postadas as primeiras tarefas; sua
finalização ocorreu no mês de abril de 2015, com a entrega do volume final do
trabalho de conclusão de curso, aqui apresentado.
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1. ANÁLISE SITUACIONAL
1.1 Texto inicial sobre a situação da ESF/APS

Atualmente ainda não possuo uma unidade de saúde para trabalhar, agora
está iniciando o processo de construção e deve demorar aproximadamente quatro
meses, por isto é muito difícil realizar muitas atividades.
Nossa equipe de saúde atende uma área composta por oito comunidades e
se planejam os atendimentos para que toda a população tenha um bom
atendimento. Além disso, tenho que transportar os medicamentos diariamente de
acordo com o planejado. Para a realização das consultas de pré-natal e puericultura
temos que planejar um dia da semana em uma Unidade Básica Saúde onde estão
todas as condições necessárias.
Nossa equipe é composta por um enfermeiro, dois técnicos em enfermagem,
um motorista e um médico. Aqui também temos um Núcleo de Apoio à Saúde da
Família (NASF) composto por um psicólogo, um nutricionista, um assistente social,
um fisioterapeuta, além de também termos um Centro de Apoio Psico-Social
(CAPS). Nosso trabalho está encaminhado a oferecer um ótimo atendimento e
assim melhorar o estado de saúde da população.
Até agora as comunidades onde trabalhamos tem boas referências sobre
nossa equipe, sempre tratamos de oferecer o melhor para que cada pessoa possa
sentir-se bem atendida e sabendo que seus problemas podem ser resolvidos ou
melhorados. Além disso, com as palestras tratamos de elevar o conhecimento e a
educação da população sobre a saúde para assim criar um maior estado de
satisfação. Geralmente as pessoas procuram a unidade de saúde para tratar
artroses, diabetes, hipertensão arterial, gastrites, parasitismo intestinal, que são as
doenças mais frequentes, além existirem outras que são de menor incidência.
A cidade onde trabalho tem um hospital que conta com atenção 24 horas por
dia, mas tem muitas dificuldades como por exemplo não tem laboratório clínico, não
tem sala de parto, só tem a estrutura sem equipamento. Para lá eu posso
encaminhar as urgências, onde prestam os primeiros atendimentos porém depois
disso tem que transferir os pacientes para a cidade mais próxima onde está o
hospital com as condições necessárias para a continuidade do tratamento. Aqui
também tem o serviço de SAMU para o transporte de pacientes mais graves e
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quando são menos graves se transportam em carros da prefeitura a disposição da
secretaria de saúde.
Quando um paciente precisa de exames de sangue como aqui não tem
laboratório clinico tem que marcar na secretaria de saúde para fazer pelo SUS em
outra cidade ou tem que fazer particular, também passa o mesmo com os
encaminhamentos a especialistas, os pacientes têm que marcar na secretaria de
saúde para outra cidade o particular.
Nosso cronograma de atendimento é o seguinte: Segunda feira trabalhamos
em uma unidade de saúde da cidade onde se planeja as consultas de puericultura,
pré-natal e se fazem os exames de prevenção. O resto dos dias da semana foram
planejadas as consultas dos pacientes com hipertensão, diabetes e as outras
doenças crônicas de acordo com cronograma, sempre tem vagas para os
atendimentos da demanda espontânea, se planejam as palestras e as visitas
domiciliar a pacientes acamados, a mulheres após o parto, recém-nascidos,
gestantes ou a qualquer outra pessoa e criança que precise de nosso atendimento.

1.2 Relatório da Análise Situacional
A Unidade Básica de Saúde de Frecheira está localizada no Município de
Cocal, no Estado de Piauí. Este município tem uma população de 27.274 habitantes,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). A cidade
possui 13 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com Equipe de Saúde da Família
(ESF), sendo que do total, quatro unidades são tradicionais. A UBS em que atuo
conta com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) que é composto
por um assistente social, dois fisioterapeutas, um farmacêutico, um pediatra, um
nutricionista e um psicólogo. Nossa cidade não dispõe de Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO) nem atenção especializada e conta com um hospital que
presta serviços de pronto socorro e ambulatorial. A disponibilidade de exames
complementares é só pela regulação do SUS em outra cidade. Agora o município
está prestando serviços de ultrassonografia que não é suficiente para a demanda
porém é um avanço do sistema de saúde.
A UBS está localizada em uma zona rural. Seu vínculo com o SUS é
mediante

o

fornecimento

de

medicamentos,

regulamentação

de

exames

complementares e atenção especializada, cumprimento dos programas de saúde.
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Existe vínculo com as instituições de ensino, já que servem como ponto de apoio na
educação em saúde. O modelo de atenção é de Saúde da Família, cuja equipe é
composta por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem e seis
agentes comunitários, não tem pessoal de odontologia o que dificulta muito o
atendimento nesta área.
No momento a UBS não tem estrutura física o que dificulta muito a realização
de um atendimento com qualidade. Nossa ESF tem uma área de abrangência de
oito comunidades e adotou como estratégia o planejamento dos atendimentos em
cada uma das comunidades em locais como escolas, igrejas, e casas que são
preparadas para a realização das consultas. A prefeitura iniciou a construção da
UBS que deve ser concluída nos próximos meses o que deve melhorar muito mais
as condições de atendimentos e a ampliação dos serviços incluindo os
odontológicos.
Cada integrante de nossa equipe conhece quais são suas atribuições e temos
que trabalhar em conjunto para assim oferecer um serviço de qualidade e que cada
pessoa atendida fique satisfeita com a solução de seus problemas. Como limitações
temos a falta de estrutura física e de equipamento que dificulta o trabalho de cada
profissional da equipe, por exemplo, não temos maca para a realização de um
correto exame físico, não temos local nem equipamento adequado para a realização
de curativos. Tudo isso gera uma deficiente atenção aos pacientes. Diante dessas
dificuldades foram tomadas algumas alternativas como por exemplo improvisar
macas para realizar o exame físico, recolher material e equipamento estéril no
hospital para realizar os curativos nas comunidades onde foi planejado o
atendimento, para assim melhorar o atendimento e oferecer os serviços requeridos
pelos pacientes.
Nossa área adstrita tem um total de 2.228 habitantes, distribuídas em 590
famílias, cuja descrição por faixa etária encontra-se na Tabela 1.
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Tabela 1. Distribuição da População por Idade e Sexo
Idade

Masculino

Feminino

Total

<1

7

9

16

1-4

84

77

161

5-9

88

90

178

10-14

111

111

222

15-19

61

80

141

20-60

718

521

1239

>60

155

116

271

Total

1224

1004

2228

De acordo com os dados da tabela existe um ligeiro predomínio do sexo
masculino em nossa área de abrangência. O tamanho de nossa equipe em relação
com a população ainda falta aumentar um técnico em enfermagem para assim
melhorar a rapidez do atendimento. As estratégias que serão utilizadas para
viabilizar a atenção à saúde da população é melhorar ainda mais o trabalho em
conjunto.
Em relação à atenção à demanda espontânea as principais dificuldades estão
na falta de estrutura física e equipamento o que dificulta o acolhimento e uma
atenção de qualidade. Como não temos um local fixo para a realização do
acolhimento este é selecionado dependendo do local onde se realizará o
atendimento, a equipe tenta criar as melhores condições para que os pacientes
sejam escutados com privacidade e respeito. O Acolhimento é feito por todos os
integrantes da equipe permitindo que todas as pessoas sejam escutadas,
posteriormente se faz uma triagem de acordo com a classificação de risco e ordem
de prioridade dos atendimento. Atualmente não temos um excesso muito grande de
demanda pela regularidade das consultas e não atrapalha a demanda programada.
Em nosso serviço são feitas as puericulturas a crianças de 0 a 72 meses (143
no total), estão estruturadas de forma programáticas e contamos com um registro
especifico. Além disso, temos muitas dificuldades para a realização da puericultura
por não ter os recursos mínimos necessários para realizar uma consulta de
qualidade como são balança para criança, equipamento para medição de
comprimento. Nossa equipe tem um dia planejado para a puericultura em um posto
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de saúde da cidade que é onde estão todas as condições para o atendimento, mas
para muitas mães é difícil porque é muito longe de onde moram e não tem
transporte, por isso nossa equipe adotou como estratégia fazer a puericultura nas
comunidades com um mínimo de recursos improvisados para que a consulta tenha
efeito e se cumpra com o programa. Todos os integrantes de nossa equipe
participam ativamente nas atividades de educação em saúde para assim elevar mais
o estado de saúde deste grupo etário. É feita a vacinação em todas as crianças
assim como a suplementação de ferro. Nossa equipe atende 16 crianças menores
de um ano que representa um 48% do esperado, segundo o caderno de ações
programáticas.
Em relação ao pré-natal este é feito em nosso serviço de forma estruturada e
programática de acordo com protocolo do Ministério de Saúde (2013), conta com
registro especifico e se realiza o monitoramento regular desta ação. Os aspectos
negativos estão relacionados com que as gestantes têm que se deslocar a outro
posto de saúde onde é feita a consulta por não ter as condições necessárias. Como
aspectos positivos temos a realização de grupos de gestantes e palestras
encaminhadas a educação em saúde.
Essas atividades aumentaram a porcentagem de assistência à consulta e de
início mais cedo do pré-natal. Todos os membros da equipe participam ativamente
destas ações para um maior cumprimento. Nossa equipe tem registrado 14
gestantes que representam 42%, segundo o caderno de ações programáticas. Ao
responder o caderno observei que ainda temos um pequeno por cento de mulheres
que não iniciam o pré-natal cedo e outras que se atrasam nas consultas. As
gestantes contam com os principais exames preconizados para um bom pré-natal e
com a suplementação de ferro e ácido fólico.
Em nossa UBS se faz a prevenção do câncer de colo de útero e controle de
câncer de mama mediante reuniões e palestras nas comunidades. Existe protocolo
do Ministério de Saúde do ano 2013. Existem muitas dificuldades referentes a estas
ações de saúde, para fazer à citologia as mulheres tem que marcar para realizar o
procedimento em outra unidade de saúde o que proporciona diminuição da
assistência, não existem registros anteriores de procedimentos feitos nem
quantidade de mulheres com procedimento em dia.
Em relação ao controle de câncer de mama é muito pior porque tampouco
tem registros anteriores, a mamografia tem que ser marcada pela regulação do SUS
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em outra cidade e as vagas são insuficientes. Nossa equipe teve que iniciar uma
pesquisa ativa para tentar resgatar alguns dos procedimentos feitos e está levando
um registro para o controle e monitoramento. Mediante a participação ativa de todos
os profissionais em as ações de saúde estamos aumentando a participação de toda
a população e assim alcançando maiores resultados em quanto a cumprimento dos
programas.
As ações de atenção aos hipertensos e diabéticos em nosso serviço estão
estruturadas de forma programática de acordo com protocolo do Ministério de Saúde
(2013). As consultas são registradas nos prontuários clínicos individuais para um
melhor monitoramento e regulamentação das ações de saúde. Também temos
algumas dificuldades por a falta de disponibilidades de exames complementares de
rotina no município, só podem ser marcados pelo SUS em outra cidade, só é feito o
exame clinico do pé diabético. Nossa equipe participa ativamente em ações de
saúde encaminhadas para mudar os estilos de vida de pessoas com estas doenças
para assim melhorar sua qualidade de vida e diminuir o efeito negativo destas
doenças sobre a saúde dos pacientes. Nossa UBS tem cadastrados 141 hipertensos
que representa um 32% e 47 diabéticos que representam um 37%, também de
acordo com o caderno de ações programáticas.
Nossa ESF realiza o atendimento das pessoas idosas de nossa área de
abrangência. Existem muitos problemas que dificultam um ótimo atendimento, por
exemplo, não temos um registro específico, existem dificuldades com o
agendamento das consulta programadas, disponibilidade de cadernetas de pessoa
idosa e com a assistência dos idosos as consultas, além da falta de disponibilidade
de exames complementares no município. Nossa equipe trabalha fortemente nas
atividades de educação em saúde para mudar a consciência dos idosos e mostrar a
importância do controle periódico para assim ter uma melhor qualidade de vida.
Também nas visitas domiciliares são avaliados todos os aspectos da saúde do
paciente idosos.
Como maior desafio em nosso serviço temos a conclusão da construção da
estrutura física da UBS para poder ter uma maior cobertura de atenção e oferecer
um serviço com mais qualidade.
Em relação ao caderno de ações programáticas ainda temos dificuldades
para o preenchimento de alguns itens por a falta de registros anteriores o pôr a falta
dos serviços.
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1.3 Comparativo entre o texto inicial e o Relatório de Análise Situacional

Fazer a análise situacional me demonstrou quais são as principais
necessidades e dificuldades que temos que melhorar em nosso serviço. Em
comparação com o texto inicial temos melhorado em alguns aspectos e outros
permanecem iguais que dependem da terminação da estrutura física da UBS para
ser resolvidos. Desta forma poderemos ter um maior controle e registro de cada
ação de saúde feita para melhorar a qualidade do atendimento.
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2. Análise Estratégica – Projeto de Intervenção
2.1 Justificativa
O foco de minha intervenção será saúde da criança porque é um grupo
etário de alto risco exposto a doenças. Com o aumento do envelhecimento da
população e na prevalência das doenças crônicas temos que manter um controle
adequado neste grupo etário para que se possam garantir futuras gerações de
adultos e idosos mais saudáveis. Além disso manter um atendimento integrado,
através do aumento de cobertura e melhoria da qualidade do atendimento nos
permitirá ter uma diminuição da morbimortalidade deste grupo etário.
Nossa UBS está em construção no momento por que não temos estrutura
física. À equipe está composta por um médico, um enfermeiro, dois técnicos de
enfermagem e um motorista. Nossa equipe atende uma população de 2.228
pessoas.
Nossa equipe atende uma população de 0 a 72 meses de 143 crianças por
registros anteriores. Uma das causas que motivou a escolher esse grupo é para
atualizar os registros, e estender a cobertura ao 100% já que existem problemas
com a assistência a consulta. Nós tentamos brindar a melhor qualidade dos serviços
além de ter problemas com cobertura e com um local de qualidade para a consulta.
As ações já desenvolvidas são palestras e reuniões de grupos de mães.
Minha equipe está muito contente com projeto de intervenção e com desejos
de iniciar a obter resultados. Como principais limitações temos a falta de estrutura
física da UBS, a instabilidade em um local fixo e a falta de profissionais na área
odontológica, a falta de atividades de promoção e prevenção com as crianças, o
baixo número de crianças inscritas na UBS. Os aspectos que viabilizam a
intervenção é o apoio da secretaria de saúde e a grande vontade de trabalhar.

2.2 Objetivos e metas
2.2.1 Objetivo Geral
Melhorar a atenção em saúde as crianças de 0 a 72 meses residentes na
área de abrangência da UBS Frecheiras, Cocal/PI.
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2.2.2 Objetivos Específicos

1. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Criança.
2. Melhorar a qualidade do atendimento à criança.
3. Melhorar a adesão ao programa de Saúde da Criança.
4. Melhorar o registro das informações.
5. Mapear as crianças de risco pertencentes à área de abrangência.
6. Promover a saúde das crianças.
Metas
Objetivo 1: Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Criança
Meta 1.1. Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 60% das crianças entre zero
e 72 meses pertencentes à área de abrangência da unidade 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.
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.

Objetivo 3. Melhorar a adesão ao programa de Saúde da Criança
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Meta 3.1 Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às consultas.

Objetivo 4. Melhorar o registro das informações
Meta 4.1 Manter registro na ficha espelho de saúde da criança/ vacinação de 100%
das crianças que consultam no serviço.

Objetivo 5. Mapear as crianças de risco pertencentes à área de abrangência
Meta 5.1 Realizar avaliação de risco em100% das crianças cadastradas no
programa.

Objetivo 6. Promover a saúde das crianças
Meta 6.1 Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das
consultas de saúde da criança.
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 para 100% das crianças de
acordo com a faixa etária.

2.3 Metodologia
Para realização da intervenção adotou-se o Caderno de Atenção Básica
Saúde da Criança do Ministério da Saúde, 2013. Foi utilizado o prontuário e ficha
espelho disponíveis no município e pelo curso Especialização em Saúde da Família.
Para o acompanhamento mensal da intervenção será utilizada a planilha eletrônica
de coleta de dados (ANEXO B).
Nossa área é uma zona rural que ainda não tem uma unidade de saúde
(estrutura física). Composta por uma população de aproximadamente 2228
habitantes distribuídas em 8 comunidades. O trabalho mais desenvolvida pelas
pessoas é agrícola. Em nossa área não existem creches, assim as crianças estão ao
cuidado das mães e avós. Na cidade existe um hospital de transito por falta de
condições. A secretaria de saúde junto com o gestor disponibiliza um programa de
imunizações completo para todas as pessoas e a vacinação em nossa área e feita
pelo cronograma.
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2.3 Detalhamento das Ações
2.3.1 Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 60% das crianças entre zero e 72
meses pertencentes à área de abrangência da unidade saúde.
Para ação monitorar o número de crianças cadastradas no programa no eixo
monitoramento e avaliação o médico e o enfermeiro são responsável por monitorar o
número de crianças cadastradas no programa.
No eixo de organização e gestão do serviço os agentes comunitários de
saúde terão a responsabilidade de cadastrar as crianças de zero a 72 meses de
suas áreas, e nesse momento serão planejadas as consultas. Além disso será
realizado acolhimento no momento em que as crianças da área da UBS
comparecem para realizar consulta.
O cartão da criança será monitorado em todas as consultas, ao chegar à
unidade é feita a pré-consulta pelo enfermeiro aferindo peso, cumprimento,
cumprimento cefálico e torácico. Em consulta será informada a data da próxima.
No eixo engajamento público mediante palestras programadas pela equipe
de saúde se explicara as mães das crianças a importância de que as crianças sejam
monitoradas neste período da vida que é fundamental para depois ter adultos mais
saudável.
No eixo qualificação da prática clínica, nas reuniões da equipe todos os
profissionais serão preparados de acordo aos protocolos do Ministério de Saúde.
2.3.2 Melhorar a qualidade da atenção à saúde da criança.
2.3.3 Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 100% das
crianças cadastradas.
Para a ação de monitorar o percentual de crianças que ingressaram no
programa de puericultura na primeira semana de vida no eixo monitoramento e
avaliação o médico e o enfermeiro serão os responsáveis por monitorar o percentual
de crianças que ingressaram no programa de puericultura na primeira semana de
vida.
No eixo organização e gestão do serviço será feito mediante o prontuário
que será preenchido pelo enfermeiro na primeira consulta. Além disso os agentes
comunitários procurarão as crianças que não tiverem comparecido no serviço na
primeira semana após a data provável do parto.
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No eixo engajamento público mediante reuniões planejadas pela equipe
informaremos as mães sobre as facilidades oferecidas na UBS para a realização da
atenção à saúde da criança.
2.3.3 Monitorar o crescimento em 100% das crianças.
2.3.4 Monitorar 100% das crianças com déficit de peso.
2.3.5 Monitorar 100% das crianças com excesso de peso.
Para as ações de monitorar o percentual de crianças com avaliação da curva
de crescimento e peso e as alterações em elas no eixo monitoramento e avaliação o
médico e o enfermeiro são responsável por monitorar o percentual de crianças com
avaliação de curva de crescimento, com déficit e excesso de peso.
No eixo organização e gestão do serviço em cada consulta será preenchido
no prontuário o cumprimento e o peso de cada criança. A secretaria de saúde nos
proporciona o equipamento necessário.
No eixo engajamento público explicaremos aos pais em cada consulta sobre
os resultados encontrados.
No eixo qualificação da prática clínica em cada reunião da equipe de saúde
reforçaremos o treinamento das técnicas adequadas para a realização das medidas,
preenchimento e interpretação das curvas de crescimento e peso do cartão da
criança.
2.3.6 Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças.
Para ação monitorar o percentual de crianças com avaliação do
desenvolvimento neuro-cognitivo no eixo monitoramento e avaliação o médico e o
enfermeiro são responsável por monitorar o percentual de crianças com avaliação
do desenvolvimento neuro- cognitivo.
No eixo organização e gestão do serviço em cada consulta será descrito no
prontuário o desenvolvimento neuro-cognitivo de cada criança. Também contamos
com o apoio do NASF que tem um pediatra onde são encaminhadas as crianças
com alguma dificuldade.
No eixo engajamento público explicaremos aos pais em cada consulta os
resultados encontrados.
No eixo qualificação da prática clínica a capacitação da equipe será feita
mediante a revisão de bibliografias atualizadas sobre o desenvolvimento neurocognitivo.
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2.3.7 Vacinar 100% das crianças de acordo com a idade.
Para as ações percentual de crianças com vacinas atrasadas e com
vacinação incompleta ao final da puericultura no eixo monitoramento e avaliação o
enfermeiro será o responsável por monitorar o percentual de crianças com vacinas
atrasadas e o percentual de crianças com vacinação incompleta ao final da
puericultura.
No eixo organização e gestão do serviço, toda vacina de criança será
registrada no cartão de vacina da criança pelo enfermeiro. O gestor garantirá a
disponibilidade das vacinas e será feito o controle de frio.
No eixo engajamento público, em cada consulta será marcada no cartão de
vacina a data da próxima.
No eixo qualificação da prática clínica a equipe será bem treinada na leitura
do cartão de vacina e no registro.
2.3.8 Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 24 meses.
Para

ação

monitorar

o

percentual

de

crianças

que

receberam

suplementação de ferro no eixo monitoramento e avaliação o enfermeiro e o
responsável por monitorar o percentual de crianças que receberam suplementação
de ferro.
No eixo organização e gestão do serviço quando é feita a suplementação de
ferro esta é registrada no cartão da criança pelo enfermeiro e é revisada em cada
consulta e cada vacinação além disso o suplemento de ferro é disponibilizado pelo
gestor.
No eixo engajamento público, em cada consulta se explica aos pais a
importância suplementação de ferro para a prevenção de doenças.
No eixo qualificação da prática clínica a equipe encontra-se bem capacitada
para expor as recomendações da suplementação de ferro.
2.3.9 Realizar triagem auditiva em 100% das crianças.
Para ação monitorar o percentual de crianças que realizaram triagem
auditiva no eixo monitoramento e avaliação o médico e o responsável por monitorar
o percentual de crianças que realizaram triagem auditiva.
No eixo organização e gestão do serviço o médico é o responsável pela
realização da triagem auditiva nas crianças e anotar no prontuário e ficha espelho da
criança o resultado que será revisado em cada consulta e o gestor é o responsável
por dispor o equipamento necessário para a realização da triagem.
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No eixo engajamento público em consulta o médico explicará aos pais sobre
a importância da realização deste teste e os resultados encontrados.
No eixo qualificação da prática clínica o médico já foi orientado sobre a
incorporação da triagem auditiva no protocolo da saúde da criança.
2.3.10 Realizar teste do pezinho em 100% das crianças até 7 dias de vida.
Para ação monitorar o percentual de crianças que realizou teste do pezinho
antes dos 7 dias de vida, no eixo monitoramento e avaliação o médico e o
enfermeiro serão responsáveis por monitorar o percentual de crianças que
realizaram teste do pezinho antes dos 7 dias de vida.
No eixo organização e gestão do serviço, na primeira consulta da criança é
anotado no prontuário pelo médico se já tem feito o teste do pezinho, se não ser
assim se encaminha ao hospital da cidade onde o gestor disponibiliza o material
necessário para realizar o teste.
No eixo engajamento público o médico orientara a todas as gestantes sobre
a importância da realização do teste do pezinho em crianças recém nascidas antes
dos sete dias de vida.
No eixo qualificação da prática clínica, a secretaria de saúde providenciara a
capacitação de todos os profissionais de enfermagem na realização do teste do
pezinho.
2.3.11 Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 100%
das crianças de 6 a 72 meses.
2.3.12 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.
Para as ações monitorar a avaliação da necessidade de tratamento
odontológico das crianças de 6 a 72 meses de idade e monitorar a saúde bucal das
crianças de 6 a 72 meses de idade, moradoras da área de abrangência com primeira
consulta odontológica, no eixo monitoramento e avaliação o médico e o responsável
por monitorar a avaliação da necessidade de tratamento odontológico das crianças
de 6 a 72 meses de idade, moradoras da área de abrangência, e a saúde bucal das
crianças de 6 a 72 meses de idade, moradoras da área de abrangência com primeira
consulta odontológica.
No eixo organização e gestão do serviço, como nossa equipe ainda não tem
consultório odontológico a secretaria de saúde disponibilizará um odontólogo para
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que se faça a primeira consulta odontológica e de continuidade aos tratamentos e
seguimentos da saúde bucal destas crianças que serão registrados no prontuário da
criança e ficha espelho.
No eixo engajamento público, a equipe de saúde organizara o acolhimento
das crianças de 6 a 72 meses, brindara atendimento prioritário, e organizara a
agenda de saúde bucal para o atendimento.
No eixo qualificação da prática clínica, a equipe encontra-se capacitada para
realizar avaliação da necessidade de tratamento odontológico, em cadastramento,
identificação e encaminhamento de crianças de 6 a 72 meses para o serviço
odontológico.
2.3.13 Melhorar a adesão à atenção à saúde das crianças
2.3.14 Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às consultas.
Para as ações monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas
previstas no protocolo (consulta em dia), monitorar número médio de consultas
realizadas pelas crianças, e monitorar as buscas a crianças faltosas no eixo
monitoramento e avaliação, o médico e o enfermeiro serão os responsáveis por
monitorar o cumprimento da periodicidade das consultas previstas no protocolo
(consultas em dia), o número médio de consultas realizadas pelas crianças, e as
buscas a crianças faltosas.
No eixo organização e gestão dos serviços a equipe fará revisão mensal das
fichas espelhos para determinar o cumprimento das consultas e o número médio de
consultas realizadas, os agentes comunitários serão responsável por procurar as
crianças faltosas.
No eixo engajamento público a equipe organizará as visitas domiciliares das
crianças e sempre temos espaço para acolher as crianças provenientes das buscas.
No eixo qualificação da prática clínica, na reunião da equipe o enfermeiro
capacitara aos ACS na identificação das crianças em atraso através da caderneta da
criança.
2.3.15 Melhorar o registro das ações da atenção à saúde da criança
2.3.16 Manter registro na ficha espelho de saúde da criança/ vacinação de 100%
das crianças que consultam no serviço.
Para ação monitorar os registros de todos os acompanhamentos da criança
na unidade de saúde no eixo monitoramento e avaliação o médico e o enfermeiro
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são responsável por monitorar os registros de todos os acompanhamentos da
criança na unidade de saúde.
No eixo organização e gestão dos serviços o enfermeiro e responsável por
preencher o SIAB e pelo monitoramento de os registros.
No eixo engajamento público a equipe nas reuniões com a comunidade
informara sobre seus direitos em relação à manutenção de seus registros de saúde
e acesso à segunda via.
No eixo qualificação da prática clínica a equipe está treinada no
preenchimento de todos os registros necessários ao acompanhamento da criança.
2.3.17 Realizar a avaliação de risco da saúde das crianças
2.3.18 Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas no
programa.
Para as ações monitorar o número de crianças de alto risco existentes na
comunidade e monitorar o número de crianças de alto risco com acompanhamento
de puericultura em atraso no eixo monitoramento e avaliação o médico será o
responsável por monitorar o número de crianças de alto risco existentes na
comunidade; e o número de crianças de alto risco com acompanhamento de
puericultura em atraso.
No eixo organização e gestão dos serviços, em nossa unidade as crianças
com alto risco tem prioridade de atendimento e o médico identificará na ficha
espelho as crianças com alto risco.
No eixo engajamento público, nas reuniões com a comunidade a equipe de
saúde fornecerá orientações sobre os fatores de risco para morbidades na infância.
No eixo qualificação da prática clínica, os profissionais da saúde se
encontram

capacitados

para

a

identificação

dos

fatores

de

risco

para

morbi/mortalidade.
2.3.19 Promover a saúde das crianças
2.3.20 Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das
consultas de saúde da criança.
2.3.21 Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira consulta.
Para as ações monitorar o registro das orientações sobre prevenção de
acidentes em prontuário ou ficha espelho, monitorar as atividades de educação em
saúde sobre aleitamento materno, será monitorado o percentual de crianças que foi
observado mamando na 1ª consulta; monitoraremos a duração do aleitamento
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materno entre as crianças menores de 2 anos e o registro das orientações em
prontuário ou ficha espelho. No eixo organização e gestão dos serviços o médico
dará as orientações as mães e anotara no prontuário e ficha espelho, os agentes
comunitários terão a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das orientações
oferecidas e registradas.
No eixo engajamento público, todos os membros da equipe tem suas
atividades bem definidas referentes as orientações em aleitamento materno,
prevenção de acidentes e orientações nutricionais.
No eixo qualificação da prática clínica, em cada reunião da equipe os
profissionais serão capacitados sobre os principais acidentes que ocorrem na
infância, orientação nutricional e aleitamento materno (técnica correta).
2.3.22 Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 100%
das crianças.
Para ação fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária da
criança no eixo monitoramento e avaliação o médico será o responsável pelo
registro no prontuário e ficha espelho.
No eixo organização e gestão do serviço cada profissional da equipe sabe
que tipo de alimentação deve ser incluída em cada faixa etária da criança.
No eixo engajamento público o médico e o enfermeiro orientarão as mães
em cada consulta sobre a alimentação adequada para as crianças.
No eixo qualificação da prática clínica, na reunião da equipe será feita leitura
do protocolo da saúde da criança referente a alimentação adequada conforme a
idade da criança.
2.3.23 Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% das crianças de
acordo com a faixa etária
Para ação fornecer orientações sobre higiene bucal para as crianças de
acordo com a faixa etária no eixo monitoramento e avaliação o médico e o
enfermeiro serão os responsáveis pelo registro das atividades educativas e
coletivas.
No eixo organização e gestão do serviço o enfermeiro será o responsável
pela organização da agenda, por identificar e organizar os conteúdos a serem
trabalhados nas atividades educativas, e por organizar todo o material e as listas de
presença.
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No eixo engajamento público a equipe de saúde será responsável por
divulgar as potencialidades das ações trans e interdisciplinares no cuidado à saúde
do escolar, assim como em promover a participação de membros da comunidade e
da escola na organização, planejamento e gestão das ações de saúde para as
crianças; promover a participação de membros da comunidade e da creche na
avaliação e monitoramento das ações de saúde para as crianças, e esclarecer a
comunidade sobre a necessidade do cuidado dos dentes decíduos.
No eixo qualificação da prática clínica na reunião da equipe se capacitara a
equipe para realização das ações de promoção em saúde de crianças de 0 a 72
meses de idade.

2.4

Indicadores

2.4.1 Cobertura
2.4.1.1 Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no programa da
unidade de saúde.
Numerador: Número de crianças entre 0 e 72 meses inscritas no programa de
Saúde da Criança da unidade de saúde.
Denominador: Número de crianças entre 0 e 72 meses pertencentes à área de
abrangência da unidade de saúde.
2.4.2 Qualidade
2.4.2.1 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.
2.4.2.2 Proporção de crianças com monitoramento de crescimento.
Numerador:

Número

de

crianças

comprimento/altura) avaliados.

que

tiveram

o

crescimento

(peso

e
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Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.2.3 Proporção de crianças com déficit de peso monitoradas.
Numerador: Número de crianças com déficit de peso monitoradas pela equipe de
saúde.
Denominador: Número de crianças com déficit de peso.
2.4.2.4 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.
2.4.2.5 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.
2.4.2.6 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.
2.4.2.7 Proporção de crianças de 6 a 24 meses com suplementação de ferro.
Numerador: número de crianças de 6 a 24 meses que receberam ou que estão
recebendo suplementação de ferro.
Denominador: Número de crianças entre 6 e 24 meses de idade inscritas no
programa e pertencentes à área de abrangência da unidade de saúde.
2.4.2.8 Proporção de crianças com triagem auditiva.
Numerador: Número de crianças que realizaram triagem auditiva.
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Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.2.9 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.
2.4.2.10 Proporção de crianças de 6 a 72 meses com avaliação da necessidade
de atendimento odontológico.
Numerador: Número de crianças de 6 e 72 meses 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.
2.4.2.11 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.
2.4.3 Adesão
2.4.3.1 Proporção de buscas realizadas às crianças faltosas ao programa de
saúde da criança.
Numerador: Número de crianças faltosas ao programa buscadas.
Denominador: Número de crianças faltosas ao programa.
2.4.4 Registro
2.4.4.1 Proporção de crianças com registro atualizado.
Numerador: número de fichas- espelho com registro atualizado
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Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.5 Avaliação de risco
2.4.5.1 Proporção de crianças com avaliação de risco.
Numerador: Número de crianças cadastradas no programa com avaliação de risco.
Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.6 Promoção de saúde
2.4.6.1 Proporção de crianças cujas mães receberam orientações sobre
prevenção de acidentes na infância.
Numerador: Número de crianças cujas mães receberam orientação sobre prevenção
de acidentes na infância durante as consultas de puericultura.
Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.6.2 Número 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 pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.4.6.3 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.
2.4.6.4 Proporção de crianças cujas mães receberam orientações sobre higiene
bucal de acordo com a faixa etária.
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Numerador: Número de crianças cujas mães receberam orientação sobre higiene
bucal de acordo com a faixa etária.
Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área
de abrangência da unidade de saúde.
2.5 Logística
Sobre adoção de protocolo e ficha espelho para realizar a intervenção no
Programa Saúde da Criança vamos adotar o Protocolo Saúde da Criança do
Ministério da Saúde, 2013. Utilizaremos o prontuário da criança e a ficha espelho
disponíveis no município. Estimamos alcançar com a intervenção 85 crianças.
Faremos contato com o gestor municipal para dispor das 85 fichas espelhos
necessárias.
Para organizar o registro especifico do programa, o enfermeiro revisará o
livro de registro identificando todas as crianças que vieram a consulta para a
puericultura. O profissional localizará os prontuários destas crianças e transcreverá
todas as informações disponíveis no prontuário para a ficha espelho. Ao mesmo
tempo realizará o primeiro monitoramento anexando uma anotação sobre consultas
em atraso, e vacinas em atraso.
Para ação monitorar o número de crianças cadastradas no programa será
feita uma ficha eletrônica onde o médico e o enfermeiro farão o cadastro das
crianças que assistam ao serviço.
Para ação monitorar o percentual de crianças que ingressaram no programa
de puericultura na primeira semana de vida o enfermeiro fará uma revisão semanal
do cadastro das crianças junto com o relatório da data provável de parto das mães.
Para as ações de monitorar o percentual de crianças com avaliação da curva
de crescimento e peso e o percentual de crianças com avaliação do
desenvolvimento neuro-cognitivo o médico e o enfermeiro revisarão em cada
consulta o prontuário de cada criança e preencheram na ficha espelho o referente a
peso, cumprimento e desenvolvimento neuro-cognitivo e as alterações encontradas.
Para as ações percentual de crianças com vacinas atrasadas e com
vacinação incompleta ao final da puericultura o enfermeiro em cada consulta
revisará o cartão de vacina da criança e preencherá a ficha espelho identificando as
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vacinas atrasadas e as crianças com vacinação incompletas, fara um planejamento
para a recuperação das vacinas. O gestor do município e o responsável pelo
abastecimento das vacinas no município.
Para

ação

monitorar

o

percentual

de

crianças

que

receberam

suplementação de ferro o enfermeiro revisará o cartão da criança em cada consulta
e preenchera a ficha espelho, a secretaria de saúde es a responsável pela
disponibilidade do suplemento de ferro.
Para a ação de monitorar o percentual de crianças que realizaram triagem
auditiva o médico anotara em cada prontuário da criança o resultado da triagem
auditiva que será revisada e preenchida na ficha espelho. O médico e responsável
porque esta seja feita e o gestor por garantir o equipamento adequado.
Para a ação de monitorar o percentual de crianças que realizou o teste do
pezinho antes dos 7 dias de vida será anotada na primeira consulta a data do teste
no cartão da criança e na ficha espelho pelo enfermeiro, se ainda a criança não tem
o teste feito é encaminhado ao hospital da cidade onde o gestor garanta o
profissional e o material necessário para a realização do teste.
Para as ações de monitorar a avaliação da necessidade de tratamento
odontológico e a saúde bucal das crianças de 6 a 72 meses de idade o médico em
cada consulta preencherá no prontuário se a criança precisa de tratamento
odontológico e para o seguimento a secretaria disponibiliza um odontólogo para o
atendimento das crianças da área de abrangência.
Para as ações de promoção de saúde o médico e o enfermeiro registrarão
as informações brindadas nos prontuários. Além disso são preparadas atividades em
grupo com a ajuda da comunidade a equipe de saúde.
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2.6 Cronograma
Semanas
Atividades
1
Capacitação dos profissionais de
saúde da UBS sobre o protocolo
de puericultura.
Estabelecimento do papel de
cada profissional na ação
programática.
Cadastramento de todas as
crianças de 0 a 72 meses da
área adstrita no programa.
Atendimento clínico das crianças
Realizar o Grupo de mães
Capacitação dos ACS para
realização de busca ativa de
crianças faltosas
Busca ativa das crianças faltosas
às consultas
Monitoramento da intervenção

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

0
10

1
11

1
12

1
13

1
14

1
15

1
16

1
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3. Relatório da intervenção
3.1 Ações previstas e desenvolvidas – facilidades e dificuldades
Início este relatório com a satisfação de que a equipe se esforçou muito para
obter os resultados desejados apesar das dificuldades encontradas e de ser uma
área que só tinha atendimento pelo enfermeiro. Além disso, ainda temos alguns
aspectos que temos que melhorar e outros que serão resolvidos com a entrega da
UBS.
A equipe cumpriu com as ações de cobertura onde se cadastrou 60% das
crianças entre 0 e 72 meses, priorizou-se o atendimento destas crianças, orientou-se
a comunidade sobre o programa saúde da criança e quais são seus benefícios e
capacitou-se a equipe no acolhimento das crianças e nas informações que devem
ser fornecidas às mães e à comunidade.
A equipe, para cumprir essas ações, apresentou algumas dificuldades como a
falta da estrutura da UBS. Os atendimentos tinham que ser programados, devido à
instabilidade da equipe em um local fixo e a falta de local para reuniões que
improvisaram-se nas comunidades nos dias de atendimento.
Em relação as ações de qualidade todas as crianças cadastras estão com a
avaliação da curva de crescimento em dia, as crianças com déficit de peso e com
excesso de peso estão com o seguimento em dia. Foi informado aos pais sobre os
resultados encontrados e capacitou-se a equipe na realização das técnicas
adequadas para a realização das medidas. Todas as crianças se encontram com a
avaliação do desenvolvimento neuro-cognitivo, com as vacinas em dia, e as de 6
meses a 24 meses estão recebendo a suplementação de ferro. Todas encontram-se
com a triagem auditiva e a avaliação da necessidade de atendimento odontológico.
Referente às ações de adesão, se realizaram as buscas das crianças faltosas
a consultas pelos ACS e pela equipe em visitas domiciliares e capacitou-se os ACS
na identificação das crianças faltosas através da caderneta.
Todas as crianças estão com avaliação de risco e treinou-se a equipe na
identificação dos fatores de risco. A equipe cumpriu com todas as atividades de
promoção tanto em consulta como as atividades coletivas planejadas. Aqui tivemos
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a dificuldade com os locais das reuniões que tinham que ser procurados nas
comunidades onde se planejava a consulta pela falta de um local fixo.
A equipe apresentou grandes dificuldades com a captação das crianças na
primeira semana de vida. Em primeiro lugar nós só estamos trabalhando nessa área
a um ano e tem muitas crianças que já passam dessa idade. Por outro lado, tem as
mães que tem familiares fora da área que depois do parto ficavam nesse lugares e
se incorporavam depois desse período. Por último como a equipe não tem estrutura
física adequada e as consultas são planejadas em 9 comunidades diferentes em
alguns casos as crianças eram cadastradas depois da primeira semana de vida.
Também encontramos dificuldades muito parecidas na realização do teste do
pezinho nos primeiros 7 dias. Aqui no município, o teste é disponibilizado no hospital
da cidade às terças-feiras e o atraso na realização está manifestado pelo retorno
tardio das mães a nossa área, pela limitação dos dias e pela distância do local onde
é disponibilizado este exame de nossa área.
Outra ação que não foi desenvolvida eficientemente foi o primeiro
atendimento odontológico. Como já foi citado anteriormente, a equipe não tem
estrutura física adequada, nem consultório odontológico, nem odontólogo. Assim,
temos que depender do odontólogo de outra área que atende mais duas áreas o que
lhe impossibilita dar prioridade aos atendimentos das crianças da area.
3.2 Ações previstas e não desenvolvidas – facilidades e dificuldades
Todas as ações previstas no projeto de intervenção foram desenvolvidas só
que em algumas não alcançou-se as metas propostas pelas dificuldades já
mencionadas.
3.3 Aspectos relativos à coleta e sistematização dos dados
Todas as crianças estão com seu registro iniciado, mas neste ponto a equipe
apresentou algumas dificuldades no preenchimento das ficha espelho porque faltam
dados nas cadernetas das crianças que não são preenchidos nos hospitais onde e
feito o parto. Por outro lado, como não existe a estrutura da UBS não tem registros
anteriores que possam ajudar a obter esses dados.
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3.4 Viabilidade da incorporação das ações à rotina de serviços
Estas ações foram muito bem aceitas pela equipe e pela comunidade que
anteriormente as crianças não tinham um seguimento adequado. A equipe está
dando e dará continuidade a este processo sempre, para melhorar nosso serviço,
alcançar todas as metas e oferecer um serviço completo e de melhor qualidade a
equipe está aguardando com ânsias a entrega da UBS onde podem ser resolvido a
maioria das dificuldades encontradas.
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4 Relatório dos Resultados da Intervenção
4.1 Resultados

Depois de finalizar o trabalho da intervenção na Unidade Básica de Saúde
Frecheira do município Cocal no estado de Piauí que teve uma duração de 16
semanas os resultados serão apresentados através de uma avaliação de todos os
indicadores que foram utilizados neste trabalho de intervenção.
Objetivo 1: Ampliar a cobertura de atenção à saúde das crianças entre 0
e 72 meses.
Meta 1.1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 60% das crianças entre 0 e
72 meses pertencentes à área de abrangência da unidade saúde.
Indicador 1.1: Proporção de crianças entre 0 e 72 meses inscritas no programa da
unidade de saúde.
O número total de crianças entre 0 e 72 meses de idade residentes em nossa
área de abrangência são 143 crianças, as quais foram cadastradas da seguinte
forma: 27 crianças no primeiro mês (18,9%), 45 crianças no segundo mês (31,5%),
65 crianças no terceiro mês (45,5%) e 86 criança no quarto mês (60,1%).
Como é possível observar a equipe cumpriu com a meta proposta de
cadastrar o 60% das crianças entre 0 e 72 meses (Gráfico 1).
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Figura 1. Gráfico da Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no programa da
unidade de saúde.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação as ações de organização e gestão do serviço a equipe teve que
se esforçar para cadastras as crianças entre 0 e 72 meses de idade. Foi preciso
adotar a estratégia de planejar a consulta de cadastramento devido à falta de
estrutura da UBS. A equipe atende 9 comunidade e as consultas são planejadas em
cada uma das comunidades no mês. Devido à alta demanda na hora do atendimento
também teve-se que planejar as consultas das crianças. Apesar destas dificuldades
priorizou-se o atendimento deste público alvo. Quanto às ações de engajamento
público, orientou-se a comunidade sobre a importância do programa saúde da
criança e seus benefícios em reuniões oferecidas pela equipe.
Sobre as ações de qualificação da prática clínica, nas reuniões de equipe
capacitou-se a todos os profissionais nas políticas de humanização e adoção dos
protocolos referentes à saúde da criança, e sobre as informações que devem ser
fornecidas as mães.
Objetivo 2: Melhorar a qualidade da 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.
A equipe apresento grandes dificuldades as quais trouxeram como resultado
a impossibilidade de cumprir esta meta. Como é possível observar na Figura 2, no
primeiro mês só se alcançou 14% das crianças, no segundo mês 17,8%, no terceiro
mês 16,9% e no quarto mês 16,3%. Nossa área possui um alto número de crianças
cadastradas que tem mais de um ano e a equipe está trabalhando na comunidade a
um ano e alguns meses. Outra causa é que algumas mães tem familiares fora da
área e só retornam a nossa área depois desse período depois do parto. Também
como a equipe não tem estrutura física adequada e as consultas são planejadas em
localidades diferentes, muitas vezes quando chega o dia planejado para essa
comunidade já passou a primeira semana de vida da criança.
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Figura 2. Gráfico da Proporção de crianças com primeira consulta na primeira semana de
vida.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação as ações de organização e gestão do serviço, os agentes
comunitários foram os encarregados de fazer a busca ativadas crianças que não
compareceram a consulta depois da data provável de parto das mães. Nas ações de
engajamento público, nas reuniões com as mães informaram-se as facilidades
oferecidas para a realização da atenção à saúde da criança. Em relação as ações
de qualificação da prática clínica a equipe foi capacitada no acolhimento das
crianças e nas informações que devem ser fornecidas as mães.
Meta 2.2: Monitorar o crescimento em 100% das crianças.
Indicador 2.2: Proporção de crianças com monitoramento de crescimento.
Todas as crianças cadastradas estão com monitoramento do crescimento em
dia. No primeiro mês foram monitoradas 27 crianças para um 100%, no segundo
mês 45 crianças para um 100%, no terceiro mês 65 crianças para um 100%, e no
quarto 86 crianças para um 100%. Assim alcançamos a metas de 100% nos 4
meses de intervenção, garantindo a qualidade desta ação.
Referente as ações de organização e gestão do serviço, a secretaria de
saúde disponibilizou todo o material necessário (balança e fita métrica) para a
realização do monitoramento do crescimento nas crianças. Sobre as ações de
engajamento público, em cada consulta compartilhou-se com os pais e/ou
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responsáveis pela criança as condutas esperadas e informou-se aos pais e/ou
responsáveis sobre como ler a curva de crescimento identificando sinais de
anormalidade. Nas ações de qualificação da prática clínica em cada consulta se fez
o treinamento da equipe nas técnicas adequadas para realização das medidas e
para o preenchimento e interpretação das curvas de crescimento do cartão da
criança.
Meta 2.3: Monitorar 100% das crianças com déficit de peso.
Indicador 2.3: Proporção de crianças com déficit de peso monitoradas.
Meta 2.4: Monitorar 100% das crianças com excesso de peso.
Indicador 2.4: Proporção de crianças com excesso de peso monitoradas.
As crianças cadastradas que encontram-se com déficit de peso todas estão
com monitoramento em dia. Foram identificadas 2 crianças abaixo de peso no
terceiro mês de intervenção e as duas (100%) foram acompanhadas e 3 crianças no
quarto mês para um 100%.
Todas as crianças cadastradas que encontram-se com excesso de peso
estão com monitoramento em dia. Foram identificadas no terceiro mês 2 crianças
para um 100% e no quarto mês 4 crianças para um 100%.
Sobre as ações de organização e gestão do serviço, a secretaria de saúde
garantiu a material necessário para a realização das medidas antropométricas
(balança e fita métrica). Sobre as ações de engajamento público, compartilhou-se
com os pais e/ou responsáveis pela criança as condutas esperadas em cada
consulta de puericultura e informou-se sobre como ler a curva de crescimento
identificando sinais de anormalidade. Nas ações de qualificação da prática clínica se
treinou a equipe na realização das técnicas adequadas para obter as medidas e
para o preenchimento e interpretação das curvas de crescimento do cartão da
criança.
Meta 2.5. Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças.
Indicador 2.5. Proporção de crianças com monitoramento de desenvolvimento.
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Todas as crianças cadastradas em nossa área encontram-se com
monitoramento do desenvolvimento em dia. No primeiro mês foram cadastradas 27
crianças perfazendo 100% de crianças monitoradas, no segundo mês 45
perfazendo100%, no terceiro mês 65 perfazendo100% e no quarto mês 86
perfazendo100%.
Na ação de organização e gestão do serviço, as crianças com atraso no
desenvolvimento neurocognitivo foram encaminhadas ao pediatra e/ou especialista
para um diagnóstico e tratamento precoce. Nas ações de engajamento público, se
compartilhou com os pais e/ou responsáveis pela criança as condutas esperadas em
cada consulta de puericultura e se informou sobre as habilidades que a criança deve
desenvolver em cada faixa etária. Referente as ações de qualificação da prática
clínica, nas reuniões da equipe se capacitou aos profissionais para monitorar o
desenvolvimento de acordo com a idade da criança e para o preenchimento da ficha
de desenvolvimento.
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.
Durante a intervenção a equipe apresentou algumas crianças com atraso nas
vacinas. Uma das causas foi que como não temos estrutura física adequada da UBS
e as consultas e vacinas são planejadas em 9 comunidades durante o mês, algumas
das crianças que no momento do atendimento na sua localidade se encontravam
doentes ou com alguma contraindicação para realizar a vacina acabavam com
atraso. Outra causa foi que as mães muitas vezes saíam fora da área para visitar
seus familiares ou passar temporadas em outros lugares, não procuravam uma UBS
e retornavam a nossa área com as vacinas atrasadas das crianças. Devido ao
grande esforço de nossa equipe durante o período da intervenção foram
recuperadas todas as vacinas das crianças com atraso. Como mostra a Figura 3 no
primeiro mês de 27 crianças cadastradas só 21 estavam com a vacina em dia
(77,8%), no segundo mês de 45 cadastradas só 38 em dia (84,4%), no terceiro mês
de 65 cadastradas só 55 em dia (84,6%), e no quarto mês de 86 crianças
cadastradas, as 86 tiveram suas vacina em dia.
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Figura 3. Gráfico da Proporção de crianças com vacinação em dia para a idade.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação as ações de organização e gestão do serviço o gestor garantiu a
disponibilidade de vacina e material necessário para a realização da vacinação,
assim como a disponibilidade no estoque de todas as vacinas, a equipe garantiu o
atendimento imediato das crianças que precisavam ser vacinadas e o controle da
cadeia de frio. Na ação de engajamento público, se orientou aos pais e responsáveis
sobre o calendário vacinal da criança. Na ação de qualificação da prática clínica, nas
reuniões da equipe se capacitou aos profissionais na leitura do cartão da criança,
registro adequado, inclusive na ficha espelho, da vacina administrada e seu
aprazamento.
Meta 2.7. Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 24 meses.
Indicador 2.7. Proporção de crianças de 6 a 24 meses com suplementação de ferro.
De todas as crianças cadastradas em nossa UBS de 6 a 24 meses só uma
não se encontra com suplementação de ferro por intolerância ao xarope. No primeiro
mês de 16 crianças cadastradas, 15 encontram-se com suplementação de ferro
(93,8%), no segundo mês de 18 crianças, 17 com suplementação de ferro (94,4%),
no terceiro mês de 23 crianças, 22 com suplementação de ferro (95,7%), e no quarto
mês de 24 crianças, 23 com suplementação de ferro (95,8%).
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Em relação a ação de organização e gestão do serviço a secretaria de saúde
garantiu a disponibilidade do suplemento na farmácia. Na ação de engajamento
público, em cada consulta os pais e responsáveis foram orientados sobre a
importância da suplementação de ferro. Já na ação de qualificação da prática
clínica, o médico capacitou-se de forma individual nas recomendações de
suplementação de sulfato ferroso do Ministério da Saúde.
Meta 2.8. Realizar triagem auditiva em 100% das crianças.
Indicador 2.8. Proporção de crianças com triagem auditiva.
Todas as crianças cadastradas em nossa área encontram-se com a triagem
auditiva realizada. No primeiro mês foram cadastradas 27 crianças para um 100%
de crianças com a triagem auditiva realizada, no segundo mês 45 para um 100%, no
terceiro mês 65 para um 100% e no quarto mês 86 para um 100%.
Em relação a ação de organização e gestão do serviço tem algumas crianças
que retornam da maternidade com a triagem auditiva, o resto das crianças que não é
feita a triagem auditiva na maternidade esta é feita na área pela equipe. Na ação de
engajamento público, orientou-se aos pais e responsáveis sobre a importância da
realização do teste auditivo e os passos necessários ao agendamento do teste. Na
ação de qualificação da prática clínica, orientou-se o médico sobre a incorporação
da triagem auditiva no protocolo de saúde da criança.
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.
A equipe apresentou várias dificuldades para cumprir com esta meta, primeiro
como a equipe só está trabalhando a um ano e alguns meses as crianças maiores a
maioria não fizeram o teste. Em segundo lugar, é que muitas mães tem familiares
fora da área, e depois do parto ficam por algum tempo e ao retornar a criança já
passou do tempo certo para a realização do teste. Além disso, o gestor disponibiliza
o material necessário no hospital da cidade e o exame só é feito um dia na semana,
isto provoca que as mães se atrasem para realizar o exame alegando a falta de
transporte.
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Como se mostra na Figura 4, no primeiro mês de 27 crianças cadastradas, só
8 fizeram o teste do pezinho nos primeiro 7 (29,6%), no segundo mês de 45 crianças
só 12 fizeram o teste (26,7%), no terceiro mês de 65 crianças,15 fizeram o teste
(23,1%) e no quarto mês de 86 crianças, 22 fizeram o teste (25.6%).
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Figura 4. Gráfico da Proporção de crianças com teste do pezinho realizado até 7 dias de vida.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Referente a ação de organização e gestão do serviço o gestor garantiu a
realização do teste. Na ação de engajamento público orientou-se a comunidade, em
especial gestantes, sobre a importância de realizar teste do pezinho em todos os
recém-nascidos até 7 dias de vida. Na ação de qualificação da prática clínica se
capacitou ao enfermeiro da UBS na realização do teste do pezinho.
Meta 2.10. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em
100% das crianças de 6 e 72 meses.
Indicador 2.10. Proporção de crianças de 6 e 72 meses com avaliação da
necessidade de atendimento odontológico.
Como a equipe não tem estrutura física adequada da UBS, nem odontólogo,
foi combinado com o gestor de fazer um cronograma em que um odontólogo
disponível fizesse a primeira avaliação das crianças de acordo com nosso
cronograma de consulta planejadas em cada comunidade. Desta forma foi que a
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equipe conseguiu fazer a primeira avaliação odontológica das crianças de 6 a 72
meses.
Como se observa na Figura 5 só teve uma criança que não foi avaliada por
encontrar-se fora da área no momento da avaliação. No primeiro mês de 20 crianças
cadastradas não se fez nenhuma avaliação porque ainda não estava disponível o
odontólogo, no segundo mês de 32 crianças cadastradas, 31 fizeram a primeira
avaliação odontológica (96,9%), no terceiro mês de 49 crianças, 48 fizeram a
primeira avaliação (98%), e no quarto mês de 67 crianças, 66 fizeram a primeira
avaliação para um (98,25%).
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Figura 5. Gráfico 5 da proporção de crianças entre 6 e 72 meses com avaliação de
necessidade de atendimento odontológico.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação as ações de organização e gestão do serviço, organizou-se
acolhimento e cadastro de todas as crianças entre 6 e 72 meses de nossa área de
abrangência, e ofereceu-se atendimento prioritário às crianças de 6 a 72 meses de
idade no local de atendimento. Na ação de engajamento público informou-se a
comunidade sobre importância de avaliar a saúde bucal de crianças de 6 a 72
meses de idade. Nas ações de qualificação da prática clínica capacitou-se a equipe
para realizar avaliação da necessidade de tratamento odontológico em crianças de 6
a 72 meses de idade.
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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.
Como já mencionamos anteriormente a equipe não tem estrutura física
adequada da UBS nem odontólogo, então foi destinado um posto de saúde para
fazer os atendimentos odontológicos de nossa área. Entretanto, esta equipe só tem
um odontólogo que atende mais três áreas o que impossibilitou a equipe cumprir
esta meta.
Como mostra a Figura 6 no primeiro mês de 20 crianças entre 6 e72 meses,
não teve nenhuma com primeiro atendimento odontológico, no segundo mês de 32
crianças, nenhuma fez o primeiro atendimento, no terceiro mês de 49 crianças, só 3
(6,1%) fizeram o primeiro atendimento,e no quarto mês de 67crianças, só 5 (7,5%)
fizeram o primeiro atendimento.
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Figura 6. Gráfico da proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira consulta odontológica.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação as ações de organização e gestão do serviço, se organizou o
acolhimento e cadastro de todas as crianças entre 6 e 72 meses de nossa área de
abrangência, e ofereceu-se atendimento prioritário às crianças de 6 a 72 meses de
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idade no local de atendimento. Na ação de engajamento público informou-se a
comunidade sobre atendimento odontológico prioritário de crianças de 6 a 72 meses
de idade e de sua importância para a saúde geral. Nas ações de qualificação da
prática clínica capacitou-se a equipe para realizar acolhimento das crianças de 6 a
72 meses de idade e seus responsáveis de acordo com protocolo e para realizar
cadastramento, identificação e encaminhamento das crianças de 6 a 72 meses de
idade para o serviço odontológico.
Objetivo 3. Melhorar a adesão à atenção à saúde das crianças
Meta 3.1. Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas às consultas.
Indicador 3.1. Proporção de buscas realizadas às crianças faltosas ao programa de
saúde da criança.
Todas as crianças que faltaram alguma consulta planejada pela equipe, foi
feita a busca ativa pelos agentes comunitários e recuperada a consulta. No primeiro
mês não se teve nenhuma criança faltosa, no segundo mês se teve uma criança e
foi recuperada para um 100%, no terceiro mês teve 6 crianças faltosas, e foram
feitas as 6 (100%) buscas ativas, e no quarto mês de 10 crianças faltosas 100%
foram buscadas.
Em relação as ações de organização e gestão do serviço, organizou-se as
visitas domiciliares para buscar crianças faltosas e a agenda para acolher as
crianças provenientes das buscas. Na ação de engajamento público informou-se à
comunidade e às mães sobre a importância do acompanhamento regular da criança.
Na ação de qualificação da prática clínica, na primeira reunião da equipe treinou-se
aos ACS na identificação das crianças em atraso, através da caderneta da criança.
Objetivo 4: Melhorar o registro das ações da atenção à saúde da criança.
Meta 4.1. Manter registro na ficha espelho de saúde da criança/ vacinação de 100%
das crianças que consultam no serviço.
Indicador 4.1. Proporção de crianças com registro atualizado.
A principal dificuldade encontrada para o cumprimento desta meta é que tem
muitas crianças que na caderneta faltam dados que não são preenchidos nos
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hospitais onde é feito o parto, por isso as fichas espelho todas estão preenchidas,
mas tem algumas incompletas.
Os resultados encontrados na Figura 7, são referentes ao resultado de fichas
espelhos com preenchimento inadequado por falta de dados. No primeiro mês de 27
crianças cadastradas, todas estão com a ficha espelho preenchida corretamente, no
segundo mês de 45 crianças, 39 com preenchimento adequado (86,7%), no terceiro
mês de 65 crianças, 51 com preenchimento adequado (78,5%), e no quarto mês de
86 crianças, 70 com preenchimento adequado (81,4%).
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Figura 7. Gráfico da Proporção de crianças com registro atualizado.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Nas ações de organização e gestão do serviço se preencheu SIAB/folha de
acompanhamento, implantou-se a ficha espelho (da caderneta da criança), pactuouse com a equipe o registro das informações e definiu-se o responsável pelo
monitoramento registros. Na ação de engajamento público, orientou-se a
comunidade sobre seus direitos em relação à manutenção de seus registros de
saúde e acesso à segunda via, em particular de vacinas. Na ação de qualificação da
prática clínica, nas reuniões da equipe trinou-se a equipe no preenchimento de todos
os registros necessários ao acompanhamento da criança na unidade de saúde.
Objetivo 5: Realizar a avaliação de risco da saúde das crianças
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Meta 5.1. Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas no
programa.
Indicador 5.1. Proporção de crianças com avaliação de risco.
Todas as crianças cadastradas em nossa UBS encontram-se com avaliação
de risco. No primeiro mês de 27 crianças cadastradas, 27 estão com avaliação de
risco (100%), no segundo mês de 45 crianças, 45 estão com avaliação de risco
(100%), no terceiro mês de 65 crianças, 65 estão com avaliação de risco (100%), e
no quarto mês de 86 crianças, 86 estão com avaliação de risco (100%).
Em relação com as ações de organização e gestão do serviço, se priorizou o
atendimento das crianças de alto risco e identificou-se na ficha espelho as crianças
de alto risco. Na ação de engajamento público, se forneceram orientações à
comunidade sobre os fatores de risco para morbidades na infância. Na ação de
qualificação da prática clínica, nas reuniões da equipe capacitou-se aos profissionais
na identificação dos fatores de risco para morbi/mortalidade.
Objetivo 6: 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.
Em cada consulta todas as mães das crianças cadastradas receberam
orientações para prevenir acidentes na infância. No primeiro mês de 27 crianças
cadastradas, as 27 mães receberam orientações de como prevenir acidentes na
infância para um 100%, no segundo mês de 45 crianças, as 45 mães receberam as
orientações, no terceiro mês de 65 crianças, as 65 mães receberam as orientações
para um 100%, e no quarto mês de 86 crianças, as 86 mães receberam as
orientações para um 100%.
Na ação de organização e gestão do serviço, se definiu o papel de todos os
membros da equipe na prevenção dos acidentes na infância. Na ação de
engajamento público, orientou-se a comunidade sobre formas de prevenção de
acidentes na infância. Na ação qualificação da prática clínica, nas reuniões da
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equipe informou-se aos profissionais sobre os principais acidentes que ocorrem na
infância por faixa etária e suas formas de prevenção.
Meta 6.2. Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira consulta.
Indicador 6.2. Número de crianças colocadas para mamar durante a primeira
consulta.
A principal causa de que um elevado número de crianças não foram
colocadas a mamar durante a primeira consulta é porque já passaram do tempo de
amamentação.
Como mostra a Figura 8, no primeiro mês de 27 crianças cadastradas, 24
foram colocadas a mamar na primeira consulta (88,9%), no segundo mês de 45
crianças, 31 foram colocadas a mamar (68,9%), no terceiro mês de 65 criança, 39
foram colocadas a mamar (60,0%), e no quarto mês de 86 crianças, 42 foram
colocadas a mamar (48,8%).
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Figura 8. Gráfico da Proporção de crianças colocadas para mamar durante a primeira consulta.
Fonte: Planilha final de coleta de dados.

Em relação a ação de organização e gestão do serviço, se definiu o papel de
todos os membros da equipe na promoção do aleitamento materno. Na ação de
engajamento público, orientou-se as mães e a sua rede de apoio sobre a
importância do aleitamento materno para a saúde geral e também bucal. Na ação de
qualificação da prática clínica, capacitou-se a equipe no aconselhamento do
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aleitamento materno exclusivo e na observação da mamada para correção da
"pega".
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.
Em cada consulta de puericultura foram transmitidas a todas as mães as
orientações nutricionais de acordo com a faixa etária de sua criança e registradas no
prontuário e ficha espelho. No primeiro mês de 27 crianças cadastradas, 27 (100%)
mães receberam as orientações nutricionais, no segundo mês de 45 crianças, 100%
receberam as orientações, no terceiro mês de 65 crianças, 100% receberam as
orientações e no quarto mês de 86 crianças, 100% receberam as orientações
nutricionais.
De acordo com as ações de organização e gestão do serviço, se definiu o
papel de todos os membros da equipe na orientação nutricional. Nas ações de
engajamento público, orientou-se as mãe e a sua rede de apoio sobre a alimentação
adequada para crianças. Na ação de qualificação da prática, nas reuniões da equipe
capacitou-se aos profissionais para orientação nutricional adequada conforme a
idade da criança.
Meta 6.4. Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% das crianças de
acordo com a faixa etária.
Indicadores 6.4. Proporção de crianças cujas mães receberam orientações sobre
higiene bucal de acordo com a faixa etária.
Em cada consulta de puericultura foram transmitidas a todas as mães as
orientações sobre higiene bucal de acordo com a faixa etária de sua criança e
registradas no prontuário e ficha espelho.

No primeiro mês de 27 crianças

cadastradas, todas as mães receberam as orientações sobre higiene bucal, no
segundo mês de 45 crianças, todas mães receberam as orientações, no terceiro
mês de 65 crianças, 100% das mães receberam as orientações, e no quarto mês de
86 crianças, 100% receberam as orientações.
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Além disso se cumpriu com o planejamento das atividades coletivas de
acordo com cronograma.
Em relação com as ações de organização e gestão do serviço, se organizou
agenda de atendimento de forma que possibilitasse as atividades educativas em
grupo, se identificou e organizou os conteúdos a serem trabalhados nas atividades
educativas e todo material necessário para essas atividades. Nas ações de
engajamento público, se promoveu a participação de membros da comunidade e da
escola na organização, planejamento e gestão das ações de saúde para as
crianças, e no monitoramento das ações de saúde para as crianças, se esclareceu
sobre a necessidade do cuidado dos dentes decíduos. Nas ações de qualificação da
prática clínica, capacitou-se a equipe para realização das ações de promoção em
saúde de crianças de 0 a 72 meses de idade.
4.2 Discussão dos resultados
A intervenção, em minha unidade básica de saúde, propiciou a melhora da
cobertura da atenção as crianças entre 0 e 72 meses de idade; a melhoria dos
registros e a qualificação da atenção com destaque para a ampliação da primeira
consulta na primeira semana de vida, a realização do teste do pezinho antes dos
sete dias e a classificação de risco das crianças.
A intervenção exigiu que a equipe se capacitasse para seguir as
recomendações do Ministério da Saúde relativas ao acolhimento, monitoramento,
orientações a serem brindadas aos familiares das crianças. Esta atividade promoveu
o trabalho integrado do médico, do enfermeiro e da técnica de enfermagem. Nossa
equipe está composta por um enfermeiro, uma técnica em enfermagem, 5 agentes
comunitários e um médico. Além disso, não temos uma estrutura física adequada da
UBS por isso o acolhimento, as orientações aos familiares das crianças e a revisão
dos prontuários e demais documentos é distribuído entre todos. Cada membro da
equipe teve algumas particularidades como por exemplo o enfermeiro junto com a
técnica de enfermagem são responsáveis pelas vacinas, o médico junto com o
enfermeiro são responsáveis pelas consultas e a identificação de risco nas crianças.
Isto acabou tendo impacto também nas atividades coletivas realizadas pela
equipe onde todos os integrantes tinham a responsabilidade de se preparar para
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fazer as intervenções mais amenas e interativas, para maior compreensão pela
população.
Antes da intervenção as atividades de atenção as crianças eram
concentradas no médico. A intervenção reviu as atribuições da equipe viabilizando a
atenção à um maior número de pessoas. A melhoria do registro e o agendamento
das crianças viabilizou a otimização da agenda para a atenção à demanda
espontânea.
A classificação de risco das crianças tem sido crucial para apoiar a
priorização do atendimento dos mesmos.
O impacto da intervenção ainda é pouco percebido pela comunidade. Os
familiares das crianças demonstraram satisfação com a prioridade no atendimento,
porém gera insatisfação na sala de espera entre os outros membros da comunidade,
que

desconhecem

o

motivo

desta

priorização.

Apesar

da

melhora

do

acompanhamento da cobertura do programa ainda temos muitas crianças sem
cobertura.
A intervenção poderia ter sido facilitada se desde a análise situacional eu
tivesse discutido as atividades que vinha desenvolvendo com a equipe. Também
faltou uma articulação com a comunidade para explicitar os critérios para priorização
da atenção e discutir a melhor maneira de implementar isto.
Agora que estamos no fim do projeto percebo que a equipe está integrada,
porém, como vamos incorporar a intervenção a rotina do serviço, teremos condições
de superar algumas das dificuldades encontradas.
A intervenção será incorporada a rotina do serviço. Para isto vamos ampliar o
trabalho de conscientização da comunidade em relação a necessidade de
priorização da atenção das crianças, em especial as de alto risco.
Notamos que a falta de algumas informações em nosso registros acabaram
prejudicando a coleta de alguns indicadores. Vamos adequar a ficha das crianças
para poder coletar e monitorar todos os indicadores que tínhamos previsto no
projeto.
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A partir dos próximos meses, quando estiver resolvido o problema da
estrutura física da UBS, pretendemos investir na ampliação da cobertura das
crianças. Tomando este projeto como exemplo, também implementaremos outros
programas na UBS.
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5. Relatório da intervenção para os gestores
Prezados gestores,
Visando a melhoria da qualidade da atenção das crianças entre 0 e 72 meses
de idade da ESF Frecheira, foi realizado um trabalho de intervenção por um período
de quatro meses (16 semanas), a fim de incorpora-lo a rotina do trabalho da equipe
visto que existia uma grande quantidade de crianças desta faixa etária sem
seguimento adequado pela equipe de saúde.
O trabalho de prevenção e também o atendimento clinico, já existiam na
equipe anteriormente, no entanto, devido ao diagnóstico situacional, foi possível
identificar que alguns aspectos demandavam uma melhoria, o que estimulou assim,
a implementação desta intervenção. Dentre das ações propostas a melhorar,
estavam melhorar a cobertura de atendimento das crianças entre 0 e 72 meses de
idade, melhorar a qualidade da atenção destas crianças, além de melhorar a
adesão, melhorar os registros das informações tanto do prontuário como da ficha
espelho, mapear e identificar os de risco nestas crianças e realizar atividades de
promoção e prevenção de saúde com o objetivo de elevar os conhecimentos e
cuidados a ter presentes pelos familiares destas crianças.
Durante a intervenção, foram realizadas atividades condizentes com os quatro
eixos

pedagógicos

do

curso

de

Especialização

em

Saúde

da

Família,

UNASUS/UFPEL: monitoramento e avaliação (toda a ação desenvolvida foi
acompanhada ao longo dos quatro meses), engajamento público (ações educativas,
de prevenção e promoção de saúde),

organização e gestão dos serviço (mais

qualificado e de acordo com as necessidades da população), e qualificação da
prática clínica (capacitação dos profissionais envolvidos). Ilustrando-se assim, por
meio dos resultados positivos, tais como o cadastro no programa da unidade de
saúde 86 crianças para um 60,1% do total crianças residentes em nossa área na
faixa etária entre 0 e 72 meses. Se alcanço um 16,3% das crianças com a primeira
consulta nos primeiros 7 dias de vida, conseguiu-se que todas as crianças
cadastradas tenham monitoramento do crescimento, do desenvolvimento, e
vacinação em dia. As crianças identificadas com excesso ou déficit de peso todas
foram monitoradas de acordo com protocolo do Ministério de Saúde. Todas as
crianças cadastradas encontram-se com a triagem auditiva e o 95,8% das crianças
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entre 6 e 24 meses estão recebendo a suplementação de ferro. E 25,6% das
crianças fizessem o teste do pezinho na primeira semana de vida e 98,5% de todas
as crianças cadastradas fizeram a primeira avaliação odontológica.
Realizou-se a busca ativa de todas as crianças faltosas às consultas. A pesar
de encontrar falta de alguns dados nos documentos das crianças cadastradas se
alcançou atualizar o 81,4%dos registros. O 100% das crianças estão com avaliação
de risco. Logrou-se colocar a mamar na primeira consulta o 48,8% das crianças. O
100% das mães receberam orientações sobre prevenção de acidentes na infância,
orientações nutricionais de acordo com a faixa etária, e sobre higiene bucal, etiologia
e prevenção da carie.
Além dos resultados positivos encontramos algumas dificuldades que nos
impossibilitou o cumprimento de algumas metas propostas como por exemplo:
A falta de estrutura física da UBS e de odontólogo não permitiram fazer o
primeiro atendimento odontológico das crianças cadastradas, só alcançou-se o
7,5%. Também limitou alcançar melhores resultados em algumas das metas
mencionadas anteriormente.
Nós tínhamos cadastrados antes da intervenção 143 crianças entre 0 e 72
meses de idade, durante a intervenção nestas 16 semanas se cadastraram no
programa 86 crianças permitindo uma cobertura de 60,1%, onde a meta proposta
era alcançar o 60%.
Com o começo deste trabalho de intervenção aumentamos a qualidade no
atendimento de acordo exigem os protocolos do ministério de saúde, realizando
consultas medicas e atendimentos clínicos com avaliação de riscos. Realizamos
atividades de promoção e prevenção de saúde com palestras e reuniões de grupos
em lugares acolhedores, acendo uso de vídeos e cartazes, permitindo uma maior
interação e compreensão dos temas ensinados, fizemos a busca ativa das crianças
faltosas, priorizou-se o atendimento das crianças e dentro deste grupo as com risco,
preencheu-se corretamente o prontuário e a ficha espelho das crianças para manter
uma atualização qualitativa dos registros, também se melhorou o acolhimento destas
crianças.
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Contamos com apoio suficiente da secretaria de saúde mantendo sempre a
disponibilidade de vacinas, fichas espelhos e equipamentos como balança, fita
métrica entre outros. Como problemas identificados que interferiram na obtenção de
melhores resultados encontram-se a falta de estrutura física adequada da UBS, falta
de odontólogo e a instabilidade da equipe. A pesar disso nossa intervenção
alcançou os objetivos propostos e toda a população ficou muito contente com a
qualidade da atenção ofertada pela equipe.
Por fim, gostaria de destacar a gratificação em ter realizado este trabalho, que
permitiu, acima de tudo, uma aproximação maior com esse grupo populacional, além
disso, houve uma aproximação maior e valorização da saúde das crianças,
permitindo assim uma abordagem mais integral desses usuários.
Obrigado!
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6. Relatório da intervenção para a comunidade
Comunidade,
Com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção das crianças entre 0 e 72
meses de idade da área atendida pela ESF Frecheira, implementamos um trabalho
de intervenção por um período de quatro meses (16 semanas). Este trabalho foi
incorporado na rotina de trabalho da unidade, visto que existia uma grande
quantidade de crianças desta faixa etária sem acompanhamento.
Dentre as ações que precisavam melhorias, estava a ampliação da cobertura
da atenção das crianças entre 0 e 72 meses de idade, melhorar a qualidade da
atenção das crianças desta faixa etária, melhorar a adesão destas crianças,
melhorar os registros das informações, e realizar a avaliação de riscos em todas as
crianças. Além disso promover saúde para os familiares das crianças e os principais
cuidados que deve-se ter com as crianças em relação a faixa etária.
Durante a intervenção, foram realizadas várias atividades, ilustrando-se
assim, por meio dos resultados positivos, tais como cadastrar 86 crianças (60,1%)
do total crianças residentes em nossa área na faixa etária entre 0 e 72 meses.
Alcançamos 16,3% das crianças com a primeira consulta nos primeiros 7 dias de
vida, conseguimos que todas as crianças cadastradas tivessem monitoramento do
crescimento, do desenvolvimento e vacinação em dia.
As crianças identificadas com excesso ou déficit de peso foram monitoradas
de acordo com protocolo do Ministério de Saúde. Todas as crianças cadastradas
encontram-se com a triagem auditiva e 95,8% das crianças entre 6 e 24 meses
estão recebendo a suplementação de ferro. Conseguimos que 25,6% das crianças
fizessem o teste do pezinho na primeira semana de vida e 98,5% de todas as
crianças cadastradas fizeram a primeira avaliação odontológica.
Realizou-se a busca ativa de todas as crianças faltosas às consultas. Apesar
de encontrar falta de alguns dados nos documentos das crianças cadastradas se
alcançou atualizar 81,4% dos registros. 100% das crianças estão com avaliação de
risco em dia. Consegue-se colocar para mamar na primeira consulta 48,8% das
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crianças. 100% das mães receberam orientações sobre prevenção de acidentes na
infância, orientações nutricionais de acordo com a faixa etária e sobre higiene bucal,
etiologia e prevenção da carie.
Além dos resultados positivos encontramos algumas dificuldades que nos
impossibilitou o cumprimento de algumas metas propostas como por exemplo:
A falta de estrutura física da UBS e de odontólogo não permitiram fazer o
primeiro atendimento odontológico das crianças cadastradas. Estas dificuldades
também

limitaram

alcançar

melhores

resultados

em

algumas

das metas

mencionadas anteriormente.
Apesar de algumas dificuldades apresentadas, a intervenção foi feita com
muita qualidade, amor e dedicação e os objetivos propostos foram cumpridos.
Algumas metas não foram cumpridas como nos propusemos, pero logramos com a
intervenção melhoria no processo de acolhimento das crianças. Eu acredito que foi
um êxito os logros obtidos nestes 4 meses da intervenção, a pesar da dificuldade da
equipe de não ter uma estrutura física adequada da UBS e os atendimentos ser
planejados diariamente em lugares diferentes logramos brindar um atendimento de
qualidade, logramos flexibilização e prioridade nos agendamentos das consultas
para as crianças, logramos a realização de grupos e palestra com os familiares das
crianças obtendo aceitação e resultados favoráveis.
A nova rotina terá continuidade em nossa UBS, pois o impacto da intervenção
já e percebido, à medida que as mães das crianças procuram nossos serviços. Mas
precisamos melhorar e intensificar a divulgação do programa e orientações na
comunidade, a fim que se mantenha o monitoramento e não se perca qualidade no
atendimento, para isso contamos com a população que reside na área de
abrangência da UBS. Obrigado!
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7. REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PROCESSO PESSOAL DE APRENDIZAGEM

Quando me comunicaram sobre a necessidade da realização de um curso de
especialização a distância, surpreendi-me, pois não tinha a menor ideia de como
poderia fazê-lo já que era a primeira vez que iria enfrentar uma tarefa desta
modalidade em um sistema educacional muito diferente ao qual estava acostumado.
Mas, muito decidido a enfrentar tal situação, pensei que se outros colegas o fariam,
eu também poderia conseguir fazê-lo.
Não oculto que foi difícil no começo, encontrando dificuldades na hora de
acessar a plataforma, do cadastramento, e de como trabalhar nas atividades
orientadas. Quando comecei o curso achava tudo muito difícil e quase impossível
termina-lo, mas graças ao apoio incondicional de minha orientadora Emilene
Reisdorfer que me ajudo no desenvolvimento das atividades, o que me permitiu
ganhar mais confiança e habilidades na realização das primeiras tarefas.
Aprendi muito com o curso, já que me permitiu revisar os protocolos de
atuação criados pelo Ministério da Saúde, os quais considero de extrema
importância para nosso trabalho no Brasil. Embora muitas doenças sejam similares a
Cuba, os protocolos são diferentes.
Considero também que o curso tem sido muito importante para meu
desenvolvimento tanto pessoal como profissional, pois além de reforçar meus
conhecimentos sobre a saúde da criança, ajudou-me a conhecer a importância do
trabalho em grupo para o adequado funcionamento da Estratégia de Saúde da
Família durante a intervenção. Outro ponto é que proporcionou mais união entre a
equipe, pois todos os integrantes da equipe da UBS lutaram juntos, melhorando
assim, os indicadores de saúde e prestaram um melhor serviço a toda a população.
Toda equipe fez um trabalho de intervenção em uma ação programática com índices
muito insuficientes além de realizar atividades de promoção e prevenção de saúde
que ficaram como rotina no trabalho do serviço.
O formato do curso esteve muito claro, os fóruns foram de grande
importância, pois me permitiu trocar conhecimentos com os outros colegas,
conhecer as experiências dos demais, além de conhecer a opinião de minha
orientadora e de outros orientadores do curso. Os fóruns de dúvida clínica permitiume tirar dúvidas e conhecer as opiniões de outros colegas sobre diferentes doenças.
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Eu, pouco a pouco, fui adentrando em todas as atividades do curso e
descobrindo outras novidades como o Diálogo Orientador/Especializando (DOE). Em
síntese, foram várias as dificuldades enfrentadas, com a internet, com o idioma, e
todas foram resolvidas.
Ao longo do curso pude compreender melhor o funcionamento das UBS, e os
princípios que a norteiam, capacitando-me para analisar criticamente a adequação
da estrutura e funcionamento da mesma preconizada pelo SUS.
Em resumo, posso dizer que o curso Especialização em Saúde da Família foi
uma experiência única, maravilhosa e inesquecível. Agradeço e reconheço o
trabalho de todos que fizeram o possível para o desenvolvimento do mesmo.
No meu caso, posso dizer que minha orientadora foi o pilar fundamental para
que eu pudesse hoje, concluir a etapa final do curso. Ela foi muito útil em todas as
etapas e tenho a certeza que, sem sua ajuda, seria impossível ter chegado até aqui,
a considero uma excelente profissional, muito abnegada com seu trabalho, sempre
muito atenciosa, compreensível e com um grau de preparação extraordinário. Além
disso é muito humana, transmitindo sempre confiança para seus alunos, preocupada
com os mesmos, e com os temas referentes ao curso. Agradeço sua paciência,
dedicação e sua entrega com todos, e pela ajuda com a finalização das tarefas com
o mínimo de dificuldade.
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Anexo A- Fichas Espelho
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Orientação sobre
higiene bucal
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Anexo B- Planilha de coleta de dados
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Anexo C - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa

