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Resumo  

 

CÉSPEDES, Y. Z. L. A Melhoria da Atenção à Saúde da Criança de 0 a 72 meses 
na UBS Leônidas Melo – São Miguel do Tapuio/PI. 88 f. Trabalho Acadêmico 
(Especialização) – Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. 
 

A puericultura é responsável por acompanhar integralmente o crescimento e 
desenvolvimento da criança, sendo assim, a vontade de melhorar o atendimento à 
saúde da criança na Atenção Primária a Saúde, motivaram a implantação do projeto 
de intervenção pela equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Leônidas Melo, no 
município de São Miguel do Tapuio (PI). Para isso foi reorganizado o processo de 
trabalho no atendimento as crianças de zero a 72 meses, pertencentes a UBS. Dessa 
forma, passarem a realizar uma consulta de puericultura de maneira integral, 
estabelecendo um protocolo de atendimento que comtemplasse atividades de 
organização e gestão do serviço, monitoramento e avaliação, engajamento público e 
qualificação da pratica clínica. A intervenção propiciou uma ampliação para 185 
(58,2%) crianças de zero a 72 meses cadastradas na UBS. Os resultados apontaram 
para uma melhor organização do serviço, com ações interdisciplinares articuladas de 
promoção e prevenção da saúde infantil, destacando se aquelas que forem atingidas 
na totalidade (100%):manter o registro atualizado  da ficha espelho de saúde da 
criança /vacinação das crianças que consultam o serviço, fazer busca ativa das 
crianças faltosas a consulta, realizar suplementação de ferro  das crianças de 6 a 24 
meses, avaliação de atendimento odontológico das crianças entre 6 e 72 meses , 
oferecer orientações sobre higiene bucal  de acordo com a faixa etária, garantir as 
orientações para a prevenção de acidentes na infância , brindar orientações 
nutricionais de acordo com a faixa etária ,monitoramento do crescimento e 
desenvolvimento ,realizar a avaliação de risco .Foi necessária a capacitação teórica e 
prática dos membros da equipe, que se mostrarem mais comprometidos com o  
atendimento a criança . A intervenção facilitou o envolvimento da comunidade com a 
equipe de saúde para de promoção à saúde e diminuição do risco de morbimortalidade 
das crianças. Qualificar vários segmentos da Estratégia de Saúde da Família, 
baseando-se nos conceitos e práticas adquiridos com a especialização de saúde da 
família é o foco para os próximos momentos de trabalho.  
 

Palavras chave: saúde da família; atenção primária à saúde; saúde da criança; 
puericultura. 
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Apresentação 

 

 O presente trabalho compõe parte das atividades realizadas durante o Curso 

de Especialização em Saúde da Família, ministrado pela Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), na modalidade a distância. Através de uma parceria entre o 

Ministério da Saúde, por meio do Programa Mais Médicos e o município São Miguel 

do Tapuio/PI. As atividades puderam ser desenvolvidas na UBS Leônidas Melo, 

visando qualificar o programa de Atenção à Saúde da Criança. 

O curso durou 12 meses, entre fevereiro de 2014 a fevereiro de 2015, e 

consistiu de quatro partes principais: análise situacional, análise estratégica, 

intervenção e avaliação. Na análise situacional foi possível traçar o perfil da UBS, 

desde a infraestrutura, composição da equipe, até a rede assistencial disponível. A 

partir desta caracterização, identificou-se a área de promoção e prevenção à saúde 

da criança como deficitária, o que motivou a temática do projeto. Este foi elaborado 

mais detalhadamente na etapa de análise estratégica. 

 As ações programadas foram colocadas em prática durante a intervenção e, 

ao final, organizando os apontamentos e dados, foi possível concluir o trabalho, 

avaliando os resultados para o serviço de saúde.  Conforme orientação do curso, 

houve a necessidade do encurtamento da intervenção de 16 para 12 semanas, para 

que fosse possível ajustar as defesas e a finalização da Turma 5 ao calendário 

estabelecido pela Universidade. Dessa forma as metas estabelecidas no projeto 

estavam previstas para 16 semanas de intervenção, no entanto a mesma teve 

duração de 12 semanas. 
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1 ANÁLISE SITUACIONAL 

 

1.1 Texto inicial sobre a situação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis 

pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 

prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na 

manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento 

das famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade de ultrapassar os 

limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil, especialmente no 

contexto do SUS. (ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA) 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um projeto dinamizador do SUS, 

condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A 

consolidação dessa estratégia precisa ser sustentada por um processo que permita a 

real substituição da rede básica de serviços tradicionais no âmbito dos municípios e 

pela capacidade de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e de 

qualidade de vida da população assistida. (ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA) 

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de 

saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo 

de atenção no SUS. Buscando maior racionalidade na utilização dos demais níveis 

assistenciais, com resultados positivos nos principais indicadores de saúde das 

populações assistidas às equipes saúde da família. (ESTRATÉGIA SAUDE DA 

FAMÍLIA) 

As equipes são compostas, no mínimo, por um médico de família, um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando 
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ampliada, conta ainda com: um dentista, um auxiliar de saúde bucal e técnico de 

saúde bucal. Sendo responsável pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil e 

500 pessoas ou de mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter 

corresponsabilidade no cuidado à saúde. A atuação das equipes ocorre 

principalmente nas unidades básicas de saúde, caracterizando-se: como porta de 

entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado de saúde; por ter território 

definido, com uma população delimitada, sob a sua responsabilidade; por intervir 

sobre os fatores de risco aos quais a comunidade está exposta; por prestar assistência 

integral, permanente e de qualidade; por realizar atividades de educação e promoção 

da saúde. (ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMÍLIA) 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o 

municipio de Sao Miguel do Tapuio, localiza-se no centro norte do estado do Piauí, 

sua população estimada é 18.082 habitantes. O mesmo possui  09 equipes de saúde 

da família, desenvolvendo atividades preventivas e curativas, conforme orientação do 

Ministério da Saúde. Na área da Saúde Bucal o município possui 08 equipes, 1 Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (NASF) composto por: Nutricionistas, Psicólogo, 

Assistente Social, Fisioterapeutas, Ginecologista e Educador Físico, 1 Centro de 

Apoio Psicossocial (CAPS) composto por: Médico Psiquiatra, Enfermeira, Psicólogo, 

Educador Físico, Assistente Social e Artesão. 

Trabalhamos na área da Medicina Geral Integral, na Unidade Básica de Saúde 

Leonidas Melo, localizada na sede do município. A estrutura física do local é adaptada, 

conta com área de recepção, 3 consultórios de atendimento (médico, enfermagem, 

odontologia ), 2 banheiros e uma sala de lanche . 

Nossa equipe é composta por: uma auxiliar de serviços gerais, 5 agentes 

comunitários de saúde, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, uma auxiliar 

em saúde bucal, um cirurgião dentista e uma médica do Projeto Mais Médicos. 

Atendemos a uma população cadastrada de 3356 pessoas, mas ofertamos serviços 

de saúde para uma população maior em atividades de consulta de demanda 

espontânea, da população residente em localidades vizinhas. 

A equipe citada anteriormente trabalha a prevenção de forma interdisciplinar 

com o público alvo, a partir da atenção básica, a equipe vem desenvolvendo atividades 

que são planejadas mensalmente, fazendo um cronograma de trabalho que inclui 

ações da estratégia saúde da família. Exemplo: Saúde da mulher (pré-natal, 

puerpério, planejamento familiar, prevenção do câncer do útero e mama), Saúde da 
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Criança e adolescente (imunização, vigilância alimentar nutricional, doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), gravidez na adolescência), Adulto (hipertensão, 

diabetes, saúde do homem, hanseníase, tuberculose, saúde mental e saúde de 

idoso). Além de atividades educativas e de promoção de saúde na comunidade e nas 

escolas que pertencem a nossa área de abrangência e em conjunto com o NASF 

(educação em nutrição; ações ao uso indiscriminado de medicamentos; reabilitação 

da incapacidade e deficiências e o acompanhamento de pessoas em situação de risco 

psicossocial) 

Durante nosso trabalho identificamos vários obstáculos, que constituem 

desafios a serem superados:  

 O trabalho em equipe 

 Intersetorialidade 

 Estrutura física da UBS  

Além das atividades comuns a todos os profissionais envolvidos na ESF, cada 

um deles tem função específica, mas, consideramos de suma importância que o 

trabalho seja desenvolvido de forma colaborativa, envolvendo todos os membros da 

equipe fortalecendo os vínculos entre os profissionais que é muito importante para a 

construção de uma pratica multidisciplinar, na qual o diálogo deve permitir a 

aproximação entre as partes, tendo-se a clareza de que todo conhecimento parcial só 

ganha significado quando referido no conjunto.  

A intersetorialidade no contexto da ESF, pretende conseguir o olhar setorial em 

busca da construção de um espaço comunicativo que possibilite a resolução de 

problemas complexos e desvendando caminhos para praticar a nova e promissora 

estratégia intersetorial. (WIMMER,2006) 

As unidades Básicas de Saúde, instaladas perto de onde as pessoas moram, 
estudam, trabalham e vivem, desempenham um papel primordial na garantia 
a população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade para população 
(BRASIL, 2012) 
 

Temos obstáculos, mas estamos trabalhando a altura de responder a maioria 

das necessidades de saúde de nossa comunidade com qualidade e de modo 

humanizado. 
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1.2 Relatório da Análise Situacional  

 

A cidade em que atuamos pelo Programa Mais Médicos é São Miguel do 

Tapuio, que de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

localiza-se no centro norte do estado do Piauí do Brasil a uma latitude 05º30'13" sul e 

a uma longitude 41º19'24" oeste, está a uma altitude de 285 metros. Segundo o a 

população estimada de São Miguel do Tapuio é de 18.082 habitantes, possuí uma 

área de 5.305,6 km² e fica a 190 km da capital Teresina. Limita-se ao leste com os 

municípios de Assunção, Novo Oriente e Crateús, estes dois últimos pertencentes ao 

estado do Ceará; ao oeste com os municípios de Santa Cruz dos Milagres, Prata e 

Ato Longá; ao norte com os municípios de Buriti dos Montes, Castelo do Piauí e São 

João da Serra; ao sul com os municípios de Pimenteiras e Aroazes. A economia da 

cidade é forte na pecuária e agricultura e o relevo é formado por depressões e 

elevações. 

 
Figura 1: Mapa de São Miguel do Tapuio, Piauí, Brasil. 
Fonte: google 
 
São Miguel do Tapuio possui nove equipes de saúde da família, desenvolvendo 

atividades preventivas e curativas, conforme orientação do Ministério da Saúde, 

quatro equipes na sede municipal e o resto das equipes funcionam na zona rural do 

município. Destas somente uma equipe trabalha em uma Unidade Básica de Saúde 

tradicional, o resto encontra-se em locais adaptados, alugados pela secretaria de 

saúde do município. 

Na área da Saúde Bucal o município possui oito equipes e uma unidade 

odontológica móvel, conta com um Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) 

composta por: Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, e Educador 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teresina
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Físico, um Centro de Apoio Psicossocial Atendimento em Saúde Mental (CAPS), 

composta por: Médico Psiquiatra, Enfermeira, Psicólogo, Educador Físico, Assistente 

Social, Artesão, e dois especialistas (ginecologista e cardiologista) que prestam 

serviços contratados no município. 

O município tem um Hospital Estadual, que apresenta dificuldade com a 

prestação de serviços médicos nas emergências. Neste caso, não só por a falta do 

recurso humano, também por estrutura deficiente, assim como a falta de equipamento 

médico e medicamentos. Não existe serviço de SAMU e os pacientes têm que ser 

encaminhados para serviços de maior complexidade, sem contar com serviço de 

ambulância. 

Temos um laboratório vinculado à secretaria de saúde que faz exames de 

rotina, priorizados para atenção pré-natal, hipertensos e Diabéticos. Não contamos 

com serviço de laboratório de urgências. Quando estes exames precisam ser feitos é 

preciso a autorização da secretaria de saúde. Os exames radiológicos são feitos da 

seguinte forma: o RX simples, no hospital, e o Ultrassom, através de um convênio da 

secretaria com uma clínica privada. Outros exames complementares como 

Ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, atendimento com 

especialidades e procedimentos cirúrgicos eletivos são marcados pela central e 

podem demorar até um ano para serem agendados, gerando muitas insatisfações 

para a população e para os médicos. 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leônidas Melo localiza-se na sede urbana, 

do município São Miguel do Tapuio e abrange os bairros: Centro, Canto e Bandeirante. 

O modelo da atenção é da Estratégia de Saúde da Família (ESF), mas não tem vínculo 

com instituições de ensino. Atualmente a equipe é composta por: uma auxiliar de 

serviços, cinco agentes comunitários de saúde, uma técnica de enfermagem, uma 

enfermeira, uma auxiliar de saúde bucal, um cirurgião dentista e uma médica do 

Projeto Mais Médicos.  

A UBS é uma unidade básica com estrutura física de local adaptado, conta com 

área de recepção, três consultórios de atendimento (médico, enfermagem, 

odontologia), 2 banheiros e uma sala de lanche. Existem deficiências estruturais que 

afetam o atendimento dos pacientes, além de dificultar um melhor desempenho das 

atividades planejadas em Estratégias da Saúde da Família. 

Sobre as barreiras arquitetônicas, temos que levar em conta a numerosa 

demanda de atendimento a pacientes idosos e com doenças crônicas e deficientes. 
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Neste caso, nossa unidade básica de saúde não cumpre com o preconizado pelo 

Ministério de Saúde que inclui liberar todas barreiras arquitetônicas permitindo o livre 

acesso de pessoas deficientes e com limitações, como rampas de acesso, portas com 

dimensões ampliadas, barras de apoio, etc. Tendo em vista as dificuldades e 

limitações existentes, temos que priorizar as normas descritas no Manual de Estrutura 

Física do Ministério da Saúde junto à proposta da construção do novo posto de saúde, 

para ter uma estrutura física adequada e livre das barreiras arquitetônicas. 

Temos alguns problemas em relação a prestação de serviços relacionados com 

a estrutura física e disponibilidade de equipamentos, instrumentos, medicações e 

insumos em nossa Unidade de Saúde. Quando melhorarmos a infraestrutura 

poderemos oferecer um melhor atendimento, com maior qualidade e conforto para os 

usuários, reduzir os atendimentos e/o encaminhamentos nas unidades de urgência 

hospitalar e em consequência uma maior resolutividade em atenção primaria de 

saúde, e uma maior satisfação dos usuários com nossos serviços. 

Para conseguir um atendimento integral em nossa unidade ,temos que exigir 

que o gestor garanta os equipamentos ,instrumentos ,abastecimento periódico e 

suficiente de insumos e medicações definidas por o Ministério de Saude .É importante 

ressaltar a responsabilidade que temos enquanto membros da equipe para com os 

usuários ,no cuidado e preservação dos matérias da UBS ,sendo esta uma 

propriedade social .Temos também que conscientizar aos membros da equipe e 

população em o uso racional dos recursos disponível na UBS. 

Nossa área de abrangência está definida. Atendemos a uma população 

cadastrada de 3.032 usuários, mas oferecemos serviços de saúde para uma 

população maior em atividades de consulta de demanda espontânea, população 

residente em localidades vizinhas. 

A equipe vem desenvolvendo atividades que são planejadas mensalmente, 

fazendo um cronograma de trabalho que inclui ações da estratégia saúde da família. 

Exemplo: Saúde da mulher (pré-natal, puerpério, planejamento familiar, prevenção do 

câncer do útero e mama) Saúde da Criança e adolescente (imunização, vigilância 

alimentar nutricional, DTS, gravidez na adolescência) adulto (hipertensão, diabetes, 

saúde do homem, hanseníases, tuberculose, saúde mental e saúde de idoso). Além 

de atividades educativas e de promoção de saúde na comunidade e as escolas que 

pertencem a nossa área de abrangência e de conjunto com NASF (educação em 
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nutrição; ações ao uso indiscriminado de medicamentos; reabilitação da incapacidade 

e deficiências; e o acompanhamento de pessoas em situação de risco psicossocial) 

Analisando o processo de trabalho em nossa Unidade Básica de Saúde, 

podemos dizer que temos atribuições e funções comuns e específicas ao exercício de 

cada uma das profissões, com a responsabilidade de velar pelo cuidado da população 

adstrita a nossa área de abrangência. Em nosso caso, comprovamos que se 

desconheciam as funções específicas a desenvolver na Atenção Básica, que não 

eram cumpridas em sua totalidade. Para sanar o problema em questão, reunir-se a 

equipe e foi realizado um estudo sobre as atribuições profissionais, para que eles 

tivessem um melhor entendimento do seu trabalho, pois, temos atribuições bem 

definidas, que precisam ser estudas e postas em prática. Além disso, é preciso o 

trabalho em conjunto, de maneira cooperativa, sem sentido de superioridade, por 

parte de os profissionais de maior nível cientifico, valorizando sempre as funções de 

cada um dentro da equipe e que cada um sinta a importância do que faz, com vocação 

e humanismo. 

Nas reuniões mensais para avaliar as ações programáticas e planejar as 

próximas, percebemos a pouca participação dos profissionais, o que nos chama 

atenção, pois, para que cada dia possamos ter mais fortalecimentos dos vínculos da 

equipe de trabalho, essa integração da equipe é fundamental para que o trabalho 

aconteça com qualidade para cuidar bem das pessoas. 

Segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), a população da 

área adstrita contempla um total de 3.032 usuários, para um total de 957 famílias. O 

perfil demográfico da população para idade e sexo está acordo com ao estimado da 

distribuição brasileira.  Contamos com uma equipe da saúde da família, a qual, é 

suficiente, pois a população não é superior a 4.000 habitantes.  

O perfil demográfico da população segundo idade e sexo está distribuída da 

seguinte conforme a tabela abaixo: 
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Sexo  <

0-1 

1

1-4 

5

5-6 

7

7-9 

1

0-14 

1

5-19 

2

20-

39 

4

40-

49 

5

50-

59 

>

60 e 

mais 

T

Total 

Masculino  2

5 

8

6 

4

7 

6

9 

1

14 

1

54 

3

91 

1

36 

1

13 

2

58 

1

393 

Feminino  1

7 

8

9 

5

4 

8

7 

1

03 

1

44 

4

86 

1

91 

1

53 

3

10 

1

639 

Total  4

2 

1

15 

1

11 

1

16 

2

17 

2

98 

8

176 

3

127 

2

66 

5

68 

3

032 

Figura 2: Distribuição demográfica da população de abrangência da Unidade Básica de Saúde, 
Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio, Piauí Brasil.  
Fonte: Dados da Unidade Básica de Saúde, 2014. 
 

O trabalho da equipe de saúde ainda não cumpre com todos os propósitos para 

dar atenção integral da comunidade, além disso, estamos fazendo um esforço para 

que todos os integrantes de nossa equipe tenham como princípio do atendimento a 

escuta e que sejamos capazes de compreender o sofrimento de cada usuário e a partir 

daí, oferecer respostas positivas e orientar adequadamente em consonância com 

suas necessidades. 

Mas, como é feito o acolhimento dos usuários? A recepção pode ser feita por 

qualquer membro da equipe. Mas, no caso da UBS em loco, só é feito por o técnico 

de enfermagem, fazendo preenchimento das fichas e passando o usuário direito a 

consulta médica sem uma devida triagem de atendimento.  

A puericultura constitui um eixo fundamental na atenção básica de saúde, pois 

permite a identificação de riscos, a prevenção de agravos e doenças, assim como 

fazer ações que contribuem a melhoria da saúde infantil. (BRASIL,2009) Nossa equipe 

de trabalho acompanha 42 crianças menores de um ano, pertencentes a nossa área 

de abrangência, que representa 93% das crianças dessa faixa etária, segundo a 

estimativa populacional.  

A puericultura foi uma das atividades que realizamos desde o início do trabalho 

do programa na unidade, pois só se limitava ao peso e altura, feito pelos agentes 

comunitários de saúde, sem a avaliação de crescimento e desenvolvimento pelas 

curvas correspondentes, que são as que permitem fazer uma adequada avaliação 

nutricional, e identificar precocemente situações de maior risco de mobilidade, 

provando assim, que no início dos trabalhos da equipe não existia protocolo de 

atendimento de puericultura na UBS.  
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Temos grupos de crianças divididas por micro áreas, no espaço comunitário no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde além do atendimento e 

avaliação, as crianças brincam e fazem atividades educativas com a assistente social, 

dentre elas palestras, atividades de promoção de saúde com as mães, demonstrações 

de como preparar o soro oral, de como alimentar adequadamente a criança, a 

prevenção de acidentes, a higiene bucal, vacinação, cuidados gerais da criança, entre 

outros temas de interesse. O principal objetivo é educar e conscientizar aos pais no 

cuidado da criança, estimular o desenvolvimento e diminuir a morbimortalidade 

infantil. 

Outro aspecto importante, é a visita domiciliar que tem como objetivos: 

 Conhecer as condições de moradia, estrutura e dinâmica familiar, 

condições socioeconômicas, ambiental és, e trabalhar na modificação 

dos riscos encontrados; 

 Orientar aos pais em quanto ao desenvolvimento psicomotor da criança 

segundo a idade, para que estimulem a criar habilidades 

correspondentes, e criar as condições, acorde a suas possibilidades, 

para que a criança cresça com um melhor nível de vida e saúde;  

 Sensibilizar a equipe de saúde da família, a realizar a consulta de 

puericultura com a maior qualidade, fazendo uma avaliação integral da 

criança, incluído a equipe de saúde bucal; 

 Intensificar a visita ao recém-nascido e a puérpera, garantindo a 

consulta antes dos 7 primeiros dias de vida, acompanhar a situação 

vacinal das crianças e manter atualizado o calendário vacinal; 

 Fazer uma avaliação periódica do cumprimento dos indicadores de 

qualidade, na unidade básica de saúde; 

 Utilizar o prontuário e a caderneta da criança para preencher os dados, 

em cada consulta ou atendimento. 

Constatou-se que a visita ainda não cobre 100% das crianças, mas alguns 

objetivos já foram alcançados. 

O atendimento pré-natal na atenção básica deve ser organizado para atender 

as reais necessidades de toda a população de gestantes da área de abrangência do 

serviço de saúde, por meio da utilização de conhecimentos técnico-científicos e dos 

meios e recursos adequados disponíveis. Para isso a estrutura física desse serviço 
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deve ser adequada e funcional, propiciando condições favoráveis de trabalho aos 

profissionais e agradáveis às gestantes. (BRASIL,2007) 

Em nosso caso, além de cumprir com a proposta do protocolo de atendimento 

pré-natal da secretaria de saúde do município, decidimos acrescentar as medidas na 

qualidade de atenção as grávidas para diminuir ao mínimo possível a morbidade e 

mortalidade materno-fetal. Ainda temos barreiras a vencer como: a demora na 

consulta com as especialidades, a realização e entrega dos exames laboratoriais 

solicitado e recepção nas unidades de urgência, no caso do Hospital local, no 

momento do parto, o que dificulta o atendimento dos pacientes, que são os que sofrem 

as diferenças administrativas e políticas existentes. 

Atualmente na atenção pré-natal a captação é feita pela enfermeira e pela 

médica, antigamente só era feita pela enfermeira, isso ocasionava retardo, pois 

poderia estar a enfermeira realizando outra atividade. A captação precoce favorece a 

prevenção da morbimortalidade materno fetal durante a gravidez. 

Temos um cartão espelho das grávidas, além do caderno do atendimento e de 

agendamento das consultas, onde avaliamos o comparecimento ou não, orientando 

ao agente de saúde que localize e investigue a causa, além de recuperar a consulta. 

Propomos desde a primeira consulta identificar os riscos existentes e planejar 

o acompanhamento em dependência dos riscos, por exemplo em pacientes com risco 

de eclampsia, temos que avaliar peso e pressão arterial semanal, independentemente 

do tempo da gestação, fazer a avaliação nutricional na captação da gravidez para 

conhecer o estado nutricional ao início, o ganho de peso esperado e assim, oferece 

orientação nutricional adequada. Temos dificuldades ainda com o acompanhamento 

com a nutricionista, pois todas devem ser avaliadas por ela, mas não acontece assim, 

pela instabilidade na prestação do serviço em nosso posto.  

Calculamos o índice de massa corporal (IMC) em cada consulta e avaliamos 

comportamento da curva de peso. Orientamos o horário adequado das refeições, 

qualidade dos alimentos, alimentação saudável e sugerimos realização de atividade 

físicas básicas, como caminhada, por exemplo. Recomendamos o repouso em 

decúbito lateral esquerdo para melhorar o fluxo sanguíneo, a prática de relações 

sexual protegidas, para evitar as doenças de transmissão sexual, tratamento das 

infeções de conjunto com esposo ou parceiro, além de orientarmos o horário de sono 

e descanso, uso de roupas e calçados adequados, explicamos as alterações 

fisiológicos durante a gravidez e oferecemos apoio psicológico, incorporação no grupo 
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das gestantes que participam no grupo que reúne-se no CRAS ( trabalho em conjunto 

entre Unidade de Saúde e Assistência Social). Nestas atividades abordamos a 

Puericultura Pré-natal, trabalho de parto, como preparar-se para o momento do parto, 

os signos e sintomas de alarme, as complicações da gravidez segundo o trimestre da 

gestação, entre outros temas de interesse. Percebemos que ainda temos que 

incentivar a participação dos pais junto ao grupo para termos uma melhor preparação 

com uma maternidade e paternidade responsável. 

Ainda temos dificuldades com a realização e resultados dos exames solicitados 

na gravidez, são muito demorados e tem casos que a paciente termina a gravidez sem 

ter o resultado. Outro problema acontece no momento do parto, que ocorrem 

complicações que não tem como ser tratadas, por não contar com o serviço 

especializado no Hospital local. 

Foram acompanhadas 11 gestantes entre outubro de 2013 até junho de 2014, 

representando 24% da estimativa do Caderno de Ações Programáticas, dado inferior 

segundo a estimativa populacional. A visita domiciliar ainda não é feita para todas as 

grávidas, dificultando a avaliação e a funcionalidade familiar, as condições sociais, o 

cumprimento das medidas higiênico dietéticas orientadas, além de comprovar se 

existe o apoio familiar. A saúde bucal, é orientada a todas as grávidas, mas não temos 

uma atenção sistematizada, pois não tínhamos odontólogo na equipe. 

A vacinação é feita na central de imunização municipal, fora da unidade, por 

isso não temos controle de quando é realizada, mas todas as mulheres são orientadas 

na consulta da captação. Temos usuárias que além de ser atendidas pela nossa 

equipe, assistem a consultas privadas, para garantir no momento do parto, a vaga nas 

clinicas; mas às vezes isso interfere no acompanhamento em atenção básica. 

Em nossa área, existem uma alta incidência da gravidez na adolescência, 

temos que trabalhar mais com o grupo de mulheres em idade fértil e fazer controle de 

risco pré concepcional. Temos que preparar as mulheres sobre as condições 

nutricionais e psicológicas ótimas para quando decida engravidar, fazer o 

planejamento familiar, identificar aquelas que tenham doenças crônicas e controlar 

antes da gravidez, uso de ácido fólico, para evitar a aparição de malformações 

genéticas preveníeis, evitar uso de cigarro e exposição a radiações. O período entre 

as gestações muitas vezes é curto, e leva a multiparidade, por não ter um controle ou 

uso de método anticoncepcional adequado coincidindo com condições 

socioeconômicas desfavoráveis. 
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A cobertura de Prevenção do Câncer de colo de Útero, encontra-se abaixo do 

estimado para a população, de um total de 789 mulheres entre 25-64 anos, só 527 

fazem acompanhamento segundo nosso registro (72%), ficando muito abaixo dos 

parâmetros estabelecidos. Não existe na UBS um protocolo de Prevenção do Câncer 

de colo de Útero. 

Devemos melhorar trabalho no que tange as atividades de promoção e 

educação em saúde, com uma maior participação comunitária nas escolas, buscar 

100% da cobertura das mulheres compreendidas na faixa etária entre 25 -64 anos, 

identificar os fatores de risco e planejar ações individuais para sua modificação em 

cada caso correspondente.  

Além disso, outras ações que devemos realizar para prevenir o câncer de colo 

de útero são: promover condutas sexuais responsáveis, evitar as Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs) usando preservativo, evitar a promiscuidade, a 

precocidade nas relações sexuais, explicando a influência destas praticas 

inadequadas na aparição do câncer. Recuperar o acompanhamento daquelas 

mulheres que tem exame de prevenção alterados, aquelas com algum resultado 

suspeito, para conseguir a detecção precoce e tratamento oportuno da doença e 

assim reduzir a mortalidade por esta causa. Atualizar o registro dos dados deste 

programa e elevar a qualidade do preenchimento dos mesmos para analisar 

sistematicamente o comportamento do programa em nossa equipe. Avaliar o 

programa para estimular o cumprimento das ações por parte dos profissionais da 

equipe. 

Com respeito ao programa de controle do câncer de mama, não foi possível 

preencher todos os dados do caderno de ação programática, por não ter um registro 

que permita obter os dados necessários e solicitados, e nos prontuários não é 

registrada essa informação, por enquanto não foi possível avaliar os parâmetros de 

qualidade. 

O total de mulheres na faixa etária de 50-69 anos é de 163 que representa 67%, 

abaixo da estimativa populacional. Não existe na UBS, um protocolo de Prevenção do 

Câncer de mama, a mamografia ou o ultrassom de mama, é prescrito de maneira 

oportunista. Estes exames não são realizados em nosso município, por isso, as 

mulheres que precisam, têm que ir até a cidade polo ou ao setor privado na capital, 

sendo custoso para algumas delas por ter renda econômica insuficiente. 
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Por enquanto temos que fortalecer os pilares do exame físico a todas as 

mulheres que venham para a consulta médica ou de enfermagem, como parte da 

avaliação integral, promover o autoexame de mama, explicar as técnicas adequadas, 

o momento do ciclo menstrual que deve ser feito, as características normais da mama 

e suas possível alterações. Promover hábitos e estilos de vida saudáveis, a prática de 

exercícios físicos e evitar o excesso de álcool, o consumo de drogas, de pílulas 

anticonceptivas por tempo prolongado. Contudo, seria de grande valia se houvesse 

uma garantia por parte da secretaria de saúde do município a realização de 

mamografias periódicas, segundo o preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Nossa unidade de saúde tem um total de 347 usuários com hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) cadastrados, segundo os relatórios das agentes comunitárias de 

saúde, mas só tem acompanhamento um total de 289 pacientes, os quais foram 

possíveis fazer a análise dos dados solicitados por meio do prontuário médico e ficha 

de acompanhamento. Existe protocolo de atendimento de Hipertensão proposto pela 

secretaria municipal de saúde. 

Nosso trabalho com este grupo ainda é deficiente e devemos realizar ações na 

busca ativa dos pacientes hipertensos, que permanecem assintomáticos 

desconhecendo que estão doentes. Também temos que garantir que os mesmos 

busquem o posto de saúde para diagnostico oportuno e evitar futuras complicações, 

além de promover estilos de vida saudável e modificar os fatores de riscos 

relacionados com a doença. A equipe também necessita de uma integração maior 

com a comunidade, com as escolas, de ir as rádios e conscientizar a toda população 

que a hipertensão arterial trata se de uma doença que tem como prevenir e controlar.  

Durante a consulta medica é feito um exame físico integral aos pacientes que 

permite a concretização de estratificação de risco cardiovascular por critério clínico, 

apoiado com os exames complementares, elemento de muita importância para o 

posterior acompanhamento individualizado e para estabelecer o tratamento 

adequado. 

A orientação vai encaminhada para reforçar ações sobre prática de atividade 

física regular, orientação nutricional, mas ainda não conseguimos a incorporação da 

equipe de saúde bucal na avaliação periódica e planejada destes pacientes. 

Devemos fazer uma busca ativa e rastreamento clínico sobre HAS, que nos 

permita ampliar a cobertura de atenção e detectar a doença precocemente, medindo 

a pressão arterial a toda pessoa maior de 15 anos, com fator de risco presente ou 
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não. Capacitar aos integrantes de equipe sobre a técnica adequada de medir a 

pressão arterial, sobre os fatores de risco que podem ser avaliados na busca de casos 

novos de HAS e o manejo higiênico dietético e farmacológico mais adequado em 

dependência da classificação.  

Devemos também criar um arquivo que nos permita oferecer um serviço mais 

rápido e continuo. Atualizar os dados do arquivo com a informação das buscas, assim, 

agendar as consultas aqueles usuários que não tem acompanhamento.  

Deve-se haver uma intensificação nos debates com equipe de saúde bucal a 

necessidade de garantir o acompanhamento integral aos pacientes hipertensos, assim 

como a implementação dos protocolos de atuação para esta doença. Garantir por 

parte do gestor a acessibilidade para realização de exames laboratoriais solicitados a 

este grupo prioritário.  

Sobre a atenção à Diabete Mellitus (DM), temos 61 usuários que são 

acompanhados pela nossa equipe. Existe protocolo de atendimento de Diabetes 

Mellitus proposto pela secretaria municipal de saúde. Tendo em vista os que fazem 

acompanhamento em nossa unidade de saúde, pode-se dizer que não estamos 

atendendo de acordo com o preconizado pelo Mistério da Saúde, pois temos 

consciência que o sub-registro pode trazer complicações aos pacientes que temos na 

área e não comparecem para consulta ou não encontra-se cadastrado. 

Fazemos uma avaliação física completa que inclui indicadores muito 

importantes como o exame físico dos pés, palpação dos pulsos tibial posterior e 

pedioso, assim como avaliação das sensibilidades nos últimos 3 meses, também 

realizamos atividades de promoção e prevenção de saúde.  

Neste grupo temos problemas também com a realização dos exames 

periódicos que em muitos casos, o mesmo paciente é portador das duas doenças, ou 

seja, Hipertensão e Diabetes.  

As medidas encaminhadas para contribuir com a ampliação da cobertura e a 

melhorar a qualidade da atenção a estes usuários estariam dirigidas a: Verificar que 

os pacientes cadastrados compareçam às consultas assim como o cumprimento do 

tratamento, garantir a formação de grupos para facilitar as atividades de promoção e 

prevenção de saúde, assim como conseguir que todos os profissionais estejam 

preparados para enfrentar as dúvidas que podem aparecer. Debater com equipe de 

saúde bucal para garantir o acompanhamento aos pacientes  
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No que diz respeito ao atendimento dos hipertensos e diabéticos em nossa 

unidade de saúde, o mesmo é feito um dia por semana, durante os dois turnos de 

trabalho (Matutino e Vespertino). Este dia é planejado haja vista o estabelecido pelo 

ministério da saúde e feito pelo médico e a enfermeira. Os problemas encontrados 

para ambos grupos são semelhantes e as ações também, o que facilita o trabalho pois 

muitas vezes o mesmo paciente é portador das duas doenças. Ainda temos muito que 

fazer, para ter resultados favoráveis e garantir um incremento na qualidade de vida de 

nossos pacientes. 

Com relação a saúde dos idosos, percebe-se que as expectativas de vida está 

crescendo nas últimas décadas, pois o envelhecimento humano faz parte da realidade 

social. Temos que lembrar que longevidade não significa doença, acontecendo 

mudanças fisiológicas próprios do desenvolvimento. Às vezes encontramos pessoas 

maiores de 60 anos, com deficiências, limitações, e doenças que impedem que ele 

aproveite a vida. Nosso objetivo na atenção básica é alcançar uma longevidade 

satisfatória, com um envelhecimento saudável, buscando oferecer uma maior 

qualidade de vida a estas pessoas. (BRASIL.2013) 

Em nossa área de abrangência, temos cadastrados um total de 574 pacientes 

maiores de 60 anos, tendo uma cobertura do 100% segundo as estimativas do número 

de idosos residentes na área, que neste caso foi superada. Estes pacientes são 

acompanhados em consulta de atendimento geral, nas consultas de hipertensão e 

diabetes , pois muitos deles tem doenças crônicas não transmissíveis concomitantes 

e nas visitas domiciliares que para meu critério constituem um eixo fundamental, na 

avaliação funcional, do funcionamento e dinâmica familiar, a identificação de riscos de 

acidentes, de abandono ou apoio familiar, de maus tratos físicos ou verbais, condições 

de vida, e estabelecer vínculos equipe de saúde–indivíduo–família. Não existe 

protocolo de atendimento de Saúde a Pessoa Idosa. 

E importante salientar a importância de conscientizar aos profissionais da 

equipe sobre a qualidade da atenção a este grupo sensível e vulnerável, que requer 

maior atenção, bom trato, cortesia, solidariedade. Às vezes esquecemos detalhes tão 

importantes em nosso dia a dia como a cortesia com a pessoa idosa que representa 

sinônimo de respeito, valores, experiência e consideração. Temos que lembrar que 

eles ainda são úteis e formam parte de nossa sociedade e que se formos capazes de 

trabalhar em equipe de saúde-individuo-família, conseguiremos superar aquelas 

dificuldades que sofrem estas pessoas, que algumas delas são rejeitadas pela família, 
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por não ter possibilidade econômica sustentável ou independência funcional e isso 

deve ser valorizado no meio médico, psicológico, social, cultural.  

Para isso nós criamos grupos de pessoas idosas, incorporadas no centro de 

atenção a pessoa idosa (CAPI) mais ainda é a minoria de nossos pacientes. 

Trabalhamos em conjunto com a secretaria de Assistência e Promoção Social, onde 

eles além de receber a atenção medica, fazem trabalhos manuais, de artesanato, 

atividades culturais, de lazer, aniversários coletivos, palestras, atividades educativas, 

três dias por semana, sendo ainda insuficiente. Nosso objetivo é conseguir a 

socialização, ou sejam que eles encontrem no grupo um espaço onde possam trocar 

e compartilhar ideias, elevar a autoestima e buscar uma motivação a mais para viver. 

Outro aspecto que temos que fazer no cotidiano é a avaliação funcional e 

familiar dos idosos através de instrumentos existentes ao realizar a visita domiciliar. 

No nosso caso existe a dificuldade, pois só e feita a visita às pessoas idosas com 

alguma doença (hipertensão ou diabetes), ou pessoas idosas com limitação o 

incapacidade motora identificada. Outro obstáculo a superar é que não conseguimos 

a visita do profissional de saúde mental nos casos que precisa fazer uma dinâmica 

familiar, da avaliação global da pessoa idosa, pois este grupo não constitui uma 

prioridade no planejamento das atividades do cronograma. Por enquanto é necessário 

que a equipe de saúde da família e a equipe NASF priorizem as atividades de 

acompanhamento de maneira humanizada e com um abordagem integral nas ações 

e de maneira sistemática. 

Para melhorar a atenção aos idosos, também precisamos realizar atividades 

de promoção de hábitos de vida saudáveis, alimentares, atividade física, incorporação 

a academia de saúde, priorizando aqueles pacientes que moram sozinhos, que não 

tem apoio familiar, aqueles onde tem falta de funcionalidade familiar, porque eles são 

mais vulneráveis a depressão, desmotivação, abandono, acidentes (quedas), suicido, 

e a adoecer. Incorporar a equipe de saúde bucal na avaliação integral e 

acompanhamento, e ações de saúde bucal em conjunto com o resto dos professionais 

da equipe é um ponto a ser considerado quando nos reportamos ao usuário idoso. 

Para tanto, faz-se necessário a utilização da caderneta da pessoa idosa e os 

instrumentos de avaliação, para identificar, diagnosticar e planejar ações, tratamento 

oportuno, individualizado em dependência dos riscos e doenças existentes. 
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Temos muitos desafios e além de já termos alcançados alguns objetivos, ainda 

temos muito que fazer para conseguir um serviço de excelência para nossa 

população.  

Refletindo sobre as atividades abordadas no curso, percebemos que nossa 

equipe de uma forma ou outra está obedecendo alguns critérios apresentados e 

tratados no mesmo. Todos estão otimistas, pois está havendo uma integração maior 

entre os participantes, pois contam agora com todas as ferramentas necessário para 

melhorar o trabalho. 

O desenvolvimento do curso permitiu conhecer nossas dificuldades, e também 

um conhecimento mas amplo de temas como as atribuições dos profissionais, 

estrutura da UBS, assim como o atendimento a demanda espontânea e grupos 

específicos.  

Dando respostas ao questionário e ao caderno de ações programáticas pode-

se identificar as principais dificuldades e onde temos que ter uma maior organização 

dos serviços. 

Durante este tempo, pode-se promover a interação entre educação e saúde, 

por meio de uma prática pedagógica problematizadora e a educação no trabalho 

procurando uma abordagem multidisciplinar e integrada dos fenômenos de saúde 

como estudante/trabalhador e aplicar todas as experiências adquiridas no 

adiantamento humano. 

O curso de especialização constitui uma ferramenta valiosa, com uma visão 

crítica sobre a realidade do trabalho em saúde e ampliar ações, assim como prestar 

assistência integral, de forma articulada com a equipe de Saúde, tendo em vista à 

valorização do indivíduo como um ser humano, promovendo maior integração entre a 

equipe e maior resolutividade com alto grau de qualificação e oferecendo uma 

medicina mais humanista. 

 

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

Situacional 

 

Analisando o texto inicial apresentado e o relatório de análise pôde-se perceber 

que, entre os problemas e dificuldades enfrentadas, falta uma melhor atenção ao 

Programa da Saúde da Criança e ainda persiste, inadequada estrutura física na 

Unidade Básica de Saúde, pois, ainda não houve uma adequação arquitetônica 
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preconizado pelo Ministério da Saúde. Um ponto positivo que aconteceu neste período 

foi a parceria com as Secretarias de Educação e Assistência e Promoção Social, 

realizando trabalho em conjunto com maior resolutividade nas ações, ou seja, foi 

promovida a inter-setorialidade. Além destas, foi acrescentada a Participação 

comunitária em Saúde resgatando os espaços comunitários. 

 Destaca-se também o avanço positivo no trabalho de equipe, que conseguiu 

um certo engajamento e fortalecimento dos membros, mas ainda está faltando 

incorporar os profissionais de saúde bucal, que ainda realizam as ações de maneira 

individual. Assim, acreditamos que, quando todos que fazem a equipe da UBS, 

estiverem com o só pensamento, conseguiremos oferecer um atendimento integral e 

de maior qualidade a nossa população com intuito de cuidar bem das pessoas. 

A realização desta análise permitiu um melhor planejamento das ações da 

equipe e objetivou a construção de um projeto de intervenção visando melhorar a 

qualidade da atenção ao indivíduo, família e comunidade e de forma específica a 

saúde da criança. 
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2 ANÁLISE ESTRATÉGICA – PROJETO DE INTERVENÇÃO 

 

2.1 Justificativa 

 

A primeira infância encontra-se marcada por intensas mudanças em seu 

desenvolvimento, no entanto, os distúrbios que incidem nessa época são 

responsáveis por graves consequências para os indivíduos e comunidades. Para que 

a criança cresça de maneira saudável e esteja preparada para enfrentar as 

transformações que ocorrem em seu organismo, é necessário que ela receba 

cuidados específicos, capazes de promover seu bem estar físico psicológico e social. 

(PACHECO, 2010). 

O Ministério da Saúde, através da Estratégia de Saúde da Família, na área da 

Atenção Primaria de Saúde preconiza a Puericultura, que constitui uma atividade de 

vital importância para avaliar o crescimento e desenvolvimento das crianças, que faz 

parte do acompanhamento integral que toda criança tem direito a receber. Seus 

objetivos básicos contemplam a promoção da saúde infantil, prevenção de doenças e 

educação da criança e de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos 

riscos de agravos à saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes. 

(MINISTERIO DA SAUDE, 2012) 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Leônidas Melo, localiza-se na sede urbana, 

do município São Miguel do Tapuio. O modelo da atenção é da Estratégia de Saúde 

da Família. Atualmente a equipe está composta por: uma auxiliar de serviços,  cinco 

agentes comunitários de saúde, uma técnica de enfermagem, uma enfermagem, uma 

técnica em saúde bucal, um cirurgião dentista e uma médica do Projeto Mais Médicos. 

A estrutura física é do local adaptado, por tanto existem deficiências estruturais que 

afetam o atendimento dos pacientes, além de dificultar um melhor desempenho das 

atividades planejadas em ESF. 

Nossa área de abrangência está definida. Com base no SIAB, atendemos a 

uma população cadastrada de 3.032 pacientes, para um total de 957 famílias, 
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oferecemos serviços de saúde para uma população maior em atividades de consulta 

de demanda espontânea, da população residente em localidades vizinhas. 

A equipe de trabalho acompanha a 318 crianças compreendidas de 0 a 72 

meses, de elas 42 são menores de 1 ano, que representa um 93%, segundo a 

estimativa populacional para esta faixa etária do Caderno de Ações Programáticas. 

Dentro desta perspectiva, pretendemos organizar a atenção às crianças de 0 -

72 meses de idade, de maneira integral, que permita oferecer um atendimento 

multidisciplinar e com qualidade, possibilitando que as crianças cresçam e se 

desenvolvam a plenitude, estimulando aos pais a oferecer as condições mais 

satisfatórias possíveis, dentro da sua realidade, para que a criança obtenha o melhor 

nível de saúde. A escolha deste foco de intervenção se deu pois precisamos 

reorganizar o atendimento às crianças maiores de um ano, que não tem acesso a uma 

assistência organizada. 

A consulta de Puericultura foi uma das atividades que recatamos desse o início 

do trabalho do programa, na unidade, pois só se limitava ao peso e altura, feito por os 

agentes comunitários de saúde, sem a avaliação de crescimento e desenvolvimento. 

Temos sensibilizado à equipe de saúde da família, a realizar a consulta de puericultura 

com a maior qualidade e sistematicidade, explicando a importância da mesma, para 

reduzir a morbilidade e mortalidade, em nossa comunidade. Já temos uma melhor 

organização e planejamento das ações, pois foi implantada a Puericultura, seguindo 

o recomendado por o Protocolo de atenção a Saúde das Crianças proposto por o 

Ministério. 

 Devemos estender esta atividade ao resto das faixas etárias, pois o início só 

trabalhamos com o grupo compreendido de zero a dois anos. Para lograr uma 

avaliação integral e acompanhamento de qualidade, pretendemos integrar a saúde 

bucal como pratica sistemática durante a Puericultura, assistente Social e 

Professionais do NASF. 

A consulta a criança vem sendo feita no espaço comunitário, neste caso no 

CRAS onde além, do atendimento e avaliação, as crianças brincam e faz atividades 

educativas com a assistente social, dentre elas podemos citar: palestras, atividades 

de promoção de saúde com as mães, demonstrações de como preparar o soro oral, 

de como alimentar adequadamente a criança, a prevenção de acidentes, a higiene 

bucal, vacinação, cuidados gerais da criança, entre outros temas de interesse. Este 
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projeto tem objetivo geral melhorar a atenção à saúde das crianças entre zero e 72 

meses na UBS Leônidas Melo – São Miguel do Tapuio/PI. 

 

2.2 Objetivos e metas 

2.2.1 Objetivo geral 

Melhorar a atenção à saúde das crianças de zero a 72 meses. 

2.2.2 Objetivos específicos e 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. 

 

Objetivo2: 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 de acompanhamento/espelho da saúde da criança 
de 100% das crianças que consultam no serviço. 

 

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

Meta 5.1. Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas no 
programa. 

 

Objetivo 6:  Promover a saúde da criança.   

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, etiologia e prevenção da cárie 
para 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 

 

2.3 Metodologia 

A intervenção estava estruturada para ser desenvolvido inicialmente por 16 

semanas, mas o curso abrevio os trabalhos para o período de 12 semanas na Unidade 

de Saúde da Família Leônidas Melo, no Município de São Miguel do Tapuio- Piauí.  

2.3.1 Detalhamento das ações 

Objetivo 1: Ampliar a cobertura do programa de saúde da criança. 

Meta 1: Ampliar a cobertura da atenção à saúde para 60% das crianças entre 

zero e 72 meses, pertencentes a área de abrangência da unidade básica. 

Ações: 



  32 
 

 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o registro nominal das crianças com o 

envolvimento de toda a equipe de saúde, fazendo a atualização nas reuniões mensais.   

Organização e gestão do serviço: Cadastrar cada criança com identificação 

individualizada no registro específico, com agendamento do atendimento priorizando 

sem afetar os demais grupos prioritários, garantindo o acolhimento de todas as 

crianças, oferecendo informações gerais a cada consulta, nas visitas domiciliares, 

com participação da equipe e todos os profissionais.  

Engajamento público: informar o usuário no momento do atendimento por 

demanda espontânea ou organizada, com palestras, orientações gerais. Bem como 

nas instituições escolares, nas visitas domiciliares e reuniões de grupos com pais ou 

responsáveis, com frequência mensal, com apoio dos agentes comunitários de saúde, 

envolvimento da equipe e líderes da comunidade. 

Qualificação da prática clínica: Planejar atividades de capacitações para o 

acolhimento das crianças de toda a área de abrangência da unidade de saúde, assim 

como a identificação individualizada das principais informações de saúde das 

crianças, oferecer as mães informações sobre a importância de manter o vínculo com 

a equipe e seu seguimento a cada consulta. 

 

Objetivo 2: Melhorar a qualidade da Atendimento a Criança.  

Meta 2.1. Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 100% das 

crianças cadastradas. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o registro na caderneta de saúde e 

prontuário clínico na primeira consulta da primeira semana de vida, no momento do 

atendimento pela médica e enfermeira. Donde se avalia o meio familiar e o entorno 

ao redor do recém-nascido, e o cartão da criança é o meio direto de registro e 

supervisão de todo o acontecido. 
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Organização e gestão do serviço: realizar a busca ativa de crianças faltosas 

nas visitas domiciliares, para garantir seu acolhimento com apoio das ações dos 

agentes de saúde comunitário, no contexto da família e comunidade.  

Engajamento público: Informar as mães as facilidades da unidade do 

atendimento com qualidade as crianças, assim com as condições requeridas para o 

acolhimento por parte da equipe, como se avalia seu crescimento e desenvolvimento, 

a importância da primeira consulta para detectar qualquer alteração precocemente e 

oferecer as mães como são os cuidados necessários   das crianças, de alimentação, 

higiene, vacinas. 

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais para garantir o 

acolhimento da criança, sua importância para identificar vulnerabilidades na primeira 

consulta com o seguimento dos protocolos de saúde. Realizar reuniões mensais com 

a participação de todos, trabalhando habilidades quem possam manter adequado o 

acompanhamento com qualidade.    

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o registro do peso e altura da criança no 

cartão da criança para avaliar a curva do crescimento a cada consulta, ação feita pela 

médica e enfermeira.  

Organização e gestão do serviço: A equipe vai realizar na consulta   a 

verificação de peso e altura das crianças, garantindo que o material utilizado tenha 

ótima qualidade e confiabilidade, se as técnicas foram apropriadas, utilizando 

protocolos, disponível no serviço para o caso de alguma dúvida qualquer dos 

profissionais.   

Engajamento público: Oferecer informações aos pais e/o responsáveis da 

importância da consulta, donde se avalia qualquer alteração detectada e garantir 

condutas necessárias em relação ao aumento ou diminuição do crescimento da 

criança de acordo a seu idade. Também é necessário as informações sobre como ler 

a curva de crescimento, os pais podem identificar precocemente alguma anormalidade 
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donde ajudam ao profissional na tomada de decisão rápida de uma adequada 

conduta.      

Qualificação da prática clínica: treinamento das técnicas de medida, 

procurando espaços dentro do cronograma de trabalho, a médica e enfermeira devem 

padronizar as ações da equipe com a apresentação das técnicas, capacitar para o 

preenchimento e adequada interpretação das curvas de crescimento, para identificar 

sinais precoces de anormalidades. 

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar os registros nas cadernetas e prontuários 

das crianças com déficit de peso a cada consulta   pela médica e enfermeira, identificar 

cada criança e sinalizar o cartão. 

Organização e gestão do serviço: Garantir o material utilizado com adequada 

calibração no caso da balança, garantir utilização das técnicas com qualidade pela 

medica e enfermeira, com supervisão do material pela equipe duas vezes por ano, 

consultar o protocolo impresso para melhor aplicação dos mesmos e detectar as 

alterações das crianças com maior precisão e trabalhar junto a equipe de apoio 

nutricional. 

Engajamento público: Oferecer informação aos pais e a comunidade sobre a 

importância do diagnóstico e de compartilhar a detenção precoce da criança com 

baixo peso, as ações que realiza a equipe para melhorar a alteração; fazer orientação 

nutricionais aos pais e à comunidade tanto na unidade de saúde, nas escolas, creches 

e que conheça a população que a equipe trabalha junto a equipe de apoio nutricional 

(NASF). Também é necessário as informações sobre como ler a curva de crescimento, 

os pais podem identificar precocemente alguma anormalidade donde ajudam ao 

profissional a decisão rápida de uma adequada conduta.      

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais nos treinamentos das 

técnicas de medição, a médica e enfermeira devem padronizar as ações da equipe 

com apresentação das técnicas; capacitar para o preenchimento e adequada 
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interpretação das curvas de crescimento, para identificar sinais precoces de 

anormalidades. 

 

Metas 2.4. Monitorar 100% das crianças com excesso de peso. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar os registros nas cadernetas e prontuários 

das crianças com excesso de peso a cada consulta pela medica e enfermeira, 

identificar cada criança e sinalizar o cartão. 

Organização gestão do serviço: Garantir o material utilizado com adequada 

calibração no caso da balança, garantir utilização das técnicas com qualidade pela 

medica e enfermeira, com supervisão do material pela equipe duas vezes por ano, 

consultar o protocolo impresso para melhor aplicação dos mesmos e detectar as 

alterações das crianças com maior precisão e trabalhar junto a equipe de apoio 

nutricional as crianças com excesso de peso. 

Engajamento público: Oferecer informação aos pais e a comunidade a 

importância do diagnóstico e de compartilhar a detenção precoce da criança com 

excesso de peso, fazer orientação nutricionais aos pais e à comunidade tanto na 

unidade de saúde, nas escolas, creches e que conheça a população que a equipe 

trabalha junto a equipe de apoio nutricional (NASF). Também é necessário as 

informações sobre como ler a curva de crescimento, os pais podem identificar 

precocemente alguma anormalidade donde ajudam ao profissional a decisão rápida 

de uma adequada conduta. 

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais nos treinamentos das 

técnicas de medição de peso, o médico e enfermeira devem padronizar as ações da 

equipe com a apresentação das técnicas; capacitar para o preenchimento e adequada 

interpretação das curvas de crescimento, para identificar sinais precoces de 

anormalidades. 

 

 



  36 
 

 

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nos registros, prontuários e cartão da 

criança a avaliação do desenvolvimento neurocognitivo, a cada consulta de 

puericultura seguindo o protocolo de Ministério da Saúde, com uma frequência mensal 

e feita pela médica e enfermeira.  

Organização e gestão do serviço: Os sinais do atraso no desenvolvimento 

detectado na consulta de puericultura na unidade de saúde, alertam para o 

acompanhamento com especialidade, como pediatra, de forma oportuna e com 

conhecimento e a participação dos pais em seu tratamento e seguimento feito pela 

médica, imediato a seu diagnóstico.  

Engajamento público: Orientar os pais e/o responsáveis da criança a cada 

consulta de puericultura sobre a importância da detecção de qualquer alteração do 

desenvolvimento da criança, de forma precoce, donde o seguimento contínuo e 

controle da consulta se avalia o desenvolvimento psicomotor, verifica como se 

desenvolve a criança em cada faixa etária, as condições biológicas e sociais, a 

maturidade de seu Sistema Nervoso Central. A médica e enfermeira são responsáveis 

pela comunicação.  

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais no conhecimento do 

desenvolvimento neurocognitivo da criança em acordo com a faixa de idade, suas 

respostas aos estímulos e reflexos; criar um espaço para estudar os sinais das 

alterações do desenvolvimento na unidade de saúde, feitas por parte da enfermeira e 

médica da equipe. 

 

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

Ações; 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o porcentual de crianças com vacinas 

atrasadas na relação nominal das crianças, monitorar o cartão e fichas espelhos, 

assim como vacinação incompleta com frequência semanal, atualização dos dados 

por idade, a cada consulta de puericultura pela enfermeira e auxiliar de enfermagem.   
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Organização e gestão do serviço: A equipe têm que garantir o pedido de 

vacinas e materiais necessários em quantidade suficiente a demanda da área de 

cobertura, com frequência semanal, por parte da enfermeira e auxiliar de enfermagem; 

garantir que as vacina fiquem disponíveis na unidade para atendimento imediato, com 

qualidade em sua conservação e controle da cadeia de frio; para evitar falta de vacinas 

a gestão do serviço vai supervisionar em cada pedido controle da data de vencimento. 

Engajamento público: Orientar os pais sobre a importância do calendário 

vacinal da criança na prevenção de doenças com a redução de morbimortalidade 

infantil. Orientações pela equipe na UBS em visita domiciliar, escolas e atividades 

comunitárias. Resgatar as crianças com atrasos e faltosas com a ajuda dos pais e 

comunidade, fazer ações de saúde encaminhadas a aumentar o conhecimento do 

calendário segundo a faixa etária. 

 

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

meses.   

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o porcentual de crianças que receberam 

suplementação de ferro entre 6 a 24 meses, nas consultas de puericulturas, na 

caderneta da criança e prontuários clínicos com frequência mensal pela médica e 

enfermeira da equipe. 

Organização e gestão do serviço: Garantir a dispensação do medicamento com 

gestão da equipe e gestores de saúde para que esteja disponível na unidade com 

quantidade suficiente, com controle de data de vencimento, revisão mensal pela 

enfermeira e auxiliar de enfermagem e oferecer o medicamento a todas as crianças 

da faixa etária na consulta de puericultura. 

Engajamento público: Orientar os pais a importância do suplemento, aumentar 

as ações de saúde nas consultas, com palestras educativas, intervenção em grupos 

prioritários e procurar assistência das mães com os filhos a consultas; ampliar o 

objetivo desta indicação como prevenção de anemia e outras enfermidades 

secundárias com ações pela médica e enfermeira. 
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Qualificação da prática clínica: O médico tem que conhecer a importância da 

suplementação de sulfato ferroso, suas indicações, idade que corresponde a 

prescrição, reações adversa do medicamento, as enfermidades que previne. 

 

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar no cartão da criança as que realizaram 

triagem auditiva, na consulta de puericultura na unidade de saúde, ação feita pela 

médica e enfermeira. 

Organização gestão do serviço: A equipe tem que garantir junto ao gestor a 

realização de teste auditivo das crianças que não realizaram, mediante a coordenação 

e planejamento da gestão pela medica da equipe e sua supervisão. 

Engajamento público: Orientar os pais, família e comunidade sobre a 

importância da realização do teste para o diagnóstico precoce de doenças auditivas, 

que são essenciais para aquisição da linguagem, de seu desenvolvimento emocional 

e cognitivo, donde  a médica e enfermeira têm que orientar como é o agendamento 

do teste.  

Qualificação da prática clínica. Como parte importante do seguimento, o médico 

tem que incorporar a triagem auditiva no protocolo de saúde da criança para 

diagnóstico precoce de enfermidade, com capacitações e atualizações do teste. 

 

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar no cartão da criança as que realizaram 

teste do pezinho antes dos 7 dias de vida na consulta de puericultura na unidade de 

saúde, ação feita pela medica e enfermeira. 

Organização e gestão do serviço: A equipe tem que garantir junto ao gestor a 

realização de teste do pezinho antes dos 7 dias de vida para as crianças que não 
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realizaram, mediante a coordenação e planejamento da gestão pela médica da equipe 

e sua supervisão. 

Engajamento público: Orientar sobre a importância de realiza teste de pezinho 

a todas as crianças, porque diagnostica enfermidades precoce e evita consequência 

graves no futuro. A orientação à comunidade será nos atendimentos, inclusive na 

atenção de grupos prioritários, pois é um exame obrigatório para detectar várias 

enfermidades que afeta o desenvolvimento da criança. As atividades serão realizadas 

pela médica e enfermeira. 

Qualificação da prática clínica: Verificar se todos os profissionais de 

enfermagem da unidade de saúde estão aptos para realizar o teste do pezinho. Se 

não, providenciar a capacitação. Todos os profissionais têm que estar aptos para 

realizar o teste, mediante as capacitações feitas em espaços criados para conhecer 

sua técnica e aplicação, providenciando a capacitação pela médica e enfermeira da 

equipe. 

 

Meta 2.10. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das crianças de 6 e 72 meses. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nos registros das crianças, caderneta, 

prontuários e registros odontológicos a avaliação da necessidade de tratamento 

odontológico das crianças de 6 a 72 meses de idade, moradoras da área de 

abrangência, a cada consulta de puericultura na unidade de saúde, pela médica e 

enfermeira. 

Organização e gestão do serviço: Organizar acolhimento das crianças de 6 a 

72 meses de idade e seu familiar na unidade de saúde, fazendo busca ativa de todas 

as crianças, incluindo as faltosas, nas visitas domiciliares, com uma frequência mensal 

e apoio dos agentes de saúde da comunidade, oferecendo atendimento prioritário 

dado a importância do tratamento precoce desta faixa etária. 

Engajamento público: Informar a comunidade da importância de avaliar a saúde 

bucal de crianças de 6 a 72 meses de idade de saúde sobre a base educativa –
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preventiva, porque é a idade mais importante para o tratamento precoce e 

conservação da dentição, com olhar a cárie como doença infecciosa, recomendando 

higiene bucal, a equipe trabalha unificando saúde geral-bucal, exercendo a ação o 

odontologista e médica.  

 Qualificação da prática clínica: Capacitar a equipe na identificação das 

necessidades de tratamento odontológico, com apoio de odontologista e auxiliar de 

odontologia, fazendo demonstrações da prática clínica.       

 

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. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nas cadernetas, registros odontológicos 

e prontuários a saúde bucal das crianças de 6 a 72 meses de idade, moradoras da 

área de abrangência com primeira consulta odontológica, com uma frequência mensal 

e feita pelo odontologista e médica. 

Organização e gestão do serviço: Organizar acolhimento das crianças de 6 a 

72 meses de idade e seu familiar na unidade de saúde, fazendo busca ativa de todas 

as crianças, incluindo as faltosas, nas visitas domiciliares, com uma frequência mensal 

e apoio dos agentes de saúde da comunidade, oferecendo atendimento prioritário 

dada a importância do tratamento precoce  desta faixa etária, organizando 

agendamento pelo cronograma de atendimento, organizar ações tanto na unidade  

como nas visitas domiciliares e escolas. 

Engajamento público: informar a comunidade sobre atendimento odontológico 

prioritário de crianças de 6 a 72 meses de idade dada a importância do tratamento 

preventivo, precoce e seu seguimento sistemático para garantir qualidade de saúde 

bucal, pelo odontologista e auxiliar de odontologia. 

Qualificação da prática clínica: Capacitara equipe para realizar adequado 

acolhimento nas crianças da faixa etária, assim como  seus responsáveis para  lograr 

o cumprimento  das  ações  pelo protocolo do atendimento, na  unidade  e  nas  visitas 
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domiciliares por parte de odontologista; capacitação da equipe na consulta de 

odontologia pelo odontologista na unidade de saúde para realizar  cadastramento, 

identificação e encaminhamento da criança de maneira adequada  ao  serviço, 

capacitar os cirurgiões dentistas com qualidade para realização de primeira consulta 

odontológica programática  para as crianças  de 6 a 72 meses de idade da área de 

abrangência. 

 

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

Meta 3.1 Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas a consulta 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar no registro do atendimento da criança o 

cumprimento das consultas em dia prevista pelo protocolo, com supervisão mensal, 

feita pela médica e enfermagem na unidade de saúde. Monitorar número médio de 

consultas realizadas pelas crianças e ter o controle das mesmas pela médica e 

enfermeira da unidade, todos os meses, monitorar as buscas a crianças faltosas, nas 

visitas domiciliares e na comunidade por agentes de saúde comunitários e 

representantes da comunidade com apoio das famílias. 

Organização e gestão do serviço: Organizar as visitas domiciliares pelo 

cronograma de atendimento da unidade de saúde, com ações de toda equipe, 

agendar as visitas com apoio dos agentes de saúde e gestores da comunidade, com 

objetivo de recuperar as crianças faltosas.  Organizar a agenda de trabalho pela 

equipe na unidade e fazer adequado acolhimento das crianças provenientes das 

buscas em sua totalidade  

Engajamento público: Orientar à comunidade e às mães sobre a importância 

do acompanhamento, donde a criança têm todo o direito do atendimento pelo 

cronograma de saúde, com todos seus benefícios que oferece a unidade com 

qualidade. O seguimento tanto nas consultas programadas de puericultura, como na 

demanda espontânea consequência de intercorrências, incluindo a garantia dos 

medicamentos, e as vacinas para a prevenção de enfermidade. 
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Qualificação da prática clínica: Capacitar e treinar os ASC para identificar as 

crianças atrasadas, utilizando o controle da caderneta de saúde, com cobertura total 

das mesmas, nas visitas domiciliares, com a realização da médica e enfermeira na 

unidade. 

 

Objetivo 4: Melhorar o registro das informações. 

Meta: Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho da saúde da criança 
de 100% das crianças que consultam no serviço. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nos registros das crianças, caderneta e 

prontuários, todos os acompanhamentos da integralidade da consulta de puericultura 

feitos na unidade, com avaliação mensal da equipe, especificamente enfermeira e 

médica. 

Organização e gestão do serviço: Preencher SIAB/folha de acompanhamento 

com todo o que acontece na criança, como seu desenvolvimento psicomotor, 

avaliação nutricional, as mensurações, atendimento odontológico, riscos ao redor da 

criança, vacinas, agravos apresentados, relacionado a sua idade, pela medica e 

enfermeira, no espaço do atendimento, na unidade de saúde. Implantar ficha de 

acompanhamento/espelho (da caderneta da criança), pela medica e enfermeira, para 

que fique toda a informação da criança na unidade, pactuar com a equipe o registro 

das informações em sua totalidade definindo como responsável pelo monitoramento 

a medica da unidade.   

Engajamento público: Orientar a comunidade que têm diretos de manter os 

registros de saúde na unidade com acesso os benefícios oferecidos pela equipe.  

Qualificação da prática clínica: Capacitar e treinar os profissionais no 

preenchimento de todos os registros necessários ao acompanhamento da criança na 

unidade de saúde, para aumentara qualidade dos dados coletados das crianças pela 

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

abrangência. 

Meta 5.1 Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas 

no programa. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nos registros o número de crianças de 

alto riscos existentes na área pela enfermeira e médica da equipe com supervisão e 

atualização dos dados mensais. Monitorar o número de crianças de alto risco nos 

registros das crianças na unidade, com acompanhamento de puericultura em atraso, 

atualizar e avaliar mensal pela equipe. 

Organização e gestão do serviço: Planejar agendamento das consultas com 

prioridade das crianças de alto risco no cronograma de trabalho e identificar com sinais 

de alarma na ficha de acompanhamento pela médica e enfermeira todos os meses. 

Engajamento público: Orientar a comunidade sobre a importância de conhecer 

e atuar sobre os fatores de riscos, para prevenir numerosas enfermidades, nas 

crianças e fazer pesquisa das crianças em situação de risco. 

Qualificação da prática clínica: Todos os profissionais têm que identificar os 

riscos das crianças com capacitações mantida na unidade de saúde oferecida pela 

medica nas reuniões mensais, nas visitas domiciliares.  

 

Objetivo 6: Promover a saúde da criança.  

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

consultas de saúde da criança. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar o registro das orientações sobre 

prevenção de acidentes da criança a cada consulta de puericultura pela equipe, neste 

casso pela medica e enfermeira. 
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Organização e gestão do serviço: Todos os profissionais da equipe têm um 

papel importante na prevenção dos acidentes, com planejamento das ações de saúde 

em todos os encontros com a criança com seus pais ou responsáveis. 

Engajamento público: Orientar a comunidade mediante ações de saúde, as 

famílias, nas visitas domiciliares, nas escolas na comunidade em geral, sobre formas 

de prevenção de acidentes na infância. 

 Qualificação da prática clínica: capacitação sobre os principais acidentes que 

ocorrem na infância, cada faixa etária   das crianças têm um risco de acidente 

diferente, e os profissionais com capacitações atualizadas   identificam a melhor    

maneira de sua prevenção.  

 

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

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar e atualizar as atividades de educação 

em saúde sobre colocar as crianças para mamar durante a primeira consulta, na 

reunião da equipe pela enfermeira, nos registros da criança, na unidade de saúde. 

Monitorar nas cadernetas de saúde e avaliar pela enfermeira o porcentual que foi 

observado mamando na primeira consulta também a duração do aleitamento nas 

menores de dos anos, monitorado nos registros pela enfermeira. 

Organização e gestão do serviço: Todos os profissionais da equipe têm um 

papel importante na promoção do aleitamento materno, tanto nas consultas como nas 

orientações na sala de espera. 

Engajamento público: Realizar ações de saúde da importância do leite materno, 

as vantagens para a criança, saúde geral e bucal, e mãe os benefícios biológicos e 

aumento do laços afetivos. 

Qualificação da prática clínica: Capacitar a equipe sobre as vantagens do 

aleitamento, ação feita pela enfermeira e auxiliar de enfermagem em trabalho de 

grupo e capacitar nas técnicas da mamada pela enfermeira. 
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Meta: 6.3. Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 
100% das crianças. 

Ações: 

Monitoramento e avaliação: Monitorar nos registros da criança as orientações 

feitas pela equipe com uma frequência mensal, oferecida pela médica na unidade de 

saúde, nas visitas domiciliares. 

Organização e gestão do serviço: Todos os profissionais da equipe têm um papel 

importante na orientação nutricional tanto nas consultas como oferecer orientações 

na sala de espera. 

Engajamento público: Orientar a mãe com promoção de hábitos alimentares 

saudáveis à infância, evitando transtornos nutricionais, orientando com ações de 

saúde aos pais ou responsável da criança, na unidade, na comunidade, para evitar 

enfermidades secundarias endócrino-  metabólicos. 

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais nas reuniões da equipe, com 

ações oferecidas pela enfermeira e médica da alimentação nutricional adequada, 

tendo em conta a idade da criança e incorporar alimentos saudáveis. 

 

Metas 6.4. Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção da 

cárie para 60% das crianças de acordo com a faixa etária. 

Ações:  

Monitoramento e avaliação: Monitorar as atividades educativas nos registros 

da unidade livro de palestras, avaliar mensalmente, oferecidas pelo odontologista e 

auxiliar de saúde bucal. 

Organização e gestão do serviço: Planejar as atividades pelo cronograma de 

trabalho, para agendar consulta nas escolas, em união da equipe e gestores da 

instituição, a cada três meses, padronizado pelo odontologista. Identificar e programar 

os principais objetivos que serão trabalhados nas ações educativas pela auxiliar de 

odontologia. Preparar todo o material necessário para realizar ações demonstrativas 

e facilitar a melhor compreensão pelos escolares, pela equipe de saúde bucal. 

Organizar listas e monitorar a quantidade dos participantes.   
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Engajamento público: Orientar, promover e divulgar com os pais, na família, 

nas escolas, nas creches, toda a comunidade com seus líderes e representantes, os 

cuidados da saúde bucal, a importância para a saúde geral, do acompanhamento e 

acolhimento da equipe geral e bucal, oferecer atendimentos continua e completo, 

monitorar todas as ações de saúde para as crianças. 

Qualificação da prática clínica: Capacitar os profissionais da equipe 

padronizada pelo odontologista para facilitar as realizações de ações de saúde às 

crianças como também os responsáveis, para melhor cuidado da saúde bucal. 

. 

2.3.2 Indicadores 

 

Objetivo 1. Ampliar a cobertura do Programa de Saúde da Criança 

Meta 1.1 Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas no programa da 
unidade de saúde.  

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

 

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. 

Indicador: Proporção de crianças com primeira consulta na primeira semana de vida. 

Numerador: Número de crianças inscritas no programa de Saúde da Criança da 
unidade de saúde com a primeira consulta na primeira semana de vida. 

Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área 
de abrangência da unidade de saúde. 

 

Meta: 2.2 Monitorar o crescimento em 100% das crianças. 
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Indicador: Proporção de crianças com monitoramento de crescimento. 

Numerador: Número de crianças que tiveram os crescimentos (peso e 
comprimento/altura) avaliados. 

Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área 
de abrangência da unidade de saúde.  

 

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

Indicador: Proporção de crianças com déficit de peso monitorado.  

Numerador: Número de crianças com déficit de peso monitorado pela equipe de 
saúde. 

Denominador: Número de crianças com déficit de peso. 

 

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

Indicador: Proporção de crianças com excesso de peso monitorado. 

Numerador: Número de crianças com excesso de peso monitorado pela equipe de 
saúde.  

Denominador: Número de crianças com excesso de peso. 

 

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

Indicador: Proporção de crianças com monitoramento do 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.  

 

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

Indicador: Proporção de crianças com vacinação em dia de acordo 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. 
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Meta: 2.7. Realizar suplementação de ferro em 100% das crianças de 6 a 24 
meses. 

Indicador: 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. 

 

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

Indicador: Proporção de crianças com triagem auditiva. 

Numerador: Número de crianças que realizaram triagem auditiva. 

Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área 
de abrangência da unidade de saúde. 

 

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

Indicador: Proporção de crianças com teste de 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. 

 

Meta: 2.10. Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 
100% das crianças de 6 e 72 meses abrangência da unidade de saúde. 

Indicador: 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. 
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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: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira consulta 
odontológica. 

Numerador: Número de crianças de 6 a 72 meses de idade da área de abrangência 
com primeira consulta odontológica programática realizada.     

Denominador: Número total de crianças de 6 a 72 meses de idade da área de 
abrangência cadastradas no programa de Saúde da Criança da unidade de saúde. 

 

Objetivo: 3. Melhorar a adesão ao Programa de Saúde da Criança. 

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

Indicador: Proporção de buscas realizadas á crianças faltosas ao programa de saúde 
da criança. 

Numerador: Número de crianças faltosas ao programa buscadas. 

Denominador: Número de crianças faltosas ao programa. 

 

Objetivo: 4. Melhorar o registro das informações. 

Meta: 4.1. Manter registro na ficha de acompanhamento/espelho da saúde da 
criança de 100% das crianças que consultam no serviço. 

Indicador: Proporção de crianças com registros atualizados. 

Numerador: número de fichas de acompanhamento/espelho com registro atualizado. 

Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área 
de abrangência da unidade de saúde. 

 

Objetivo 5:Mapear as crianças de riscos pertencentes à área de abrangência. 

Meta 5.1. Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas no 
programa. 

Indicador: Proporção de crianças com avaliação de riscos. 

Numerador: Número de crianças cadastradas no programa com avaliação de risco. 
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Denominador: Número total de crianças inscritas no programa e pertencentes à área 
de abrangência da unidade de saúde. 

 

Objetivo: 6. Promovera saúde das crianças. 

Meta 6.1. Dar orientações para prevenir acidentes na infância em 100% das 
consultas de saúde da criança. 

Indicador: 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. 

 

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

Indicador: 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 pertencente à área de 
abrangência da unidade de saúde. 

 

Meta: 6.3. Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 
100% das crianças.  

Indicador: 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.  

 

Meta: 6.4. Fornecer orientações sobre higiene bucal, etiologia e prevenção da 
cárie para 100% das crianças de acordo com a faixa etária. 
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Indicador: Proporção de crianças cujas mães receberam orientações sobre higiene 
bucal de acordo com a faixa etária. 

 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.  

 

2.3.3 Logística  

 

Para realizar a intervenção no Programa de Atenção à Saúde da Criança 

adotamos o Caderno de Atenção Básica 33, Saúde da Criança: Crescimento e 

Desenvolvimento. O acompanhamento será registrado nas fichas-espelho disponíveis 

no prontuário da criança. Estimamos alcançar com a Intervenção 60% de atendimento 

das crianças de zero a 72 meses, residentes na área de abrangência na UBS. A 

equipe acordará com o gestor municipal a impressão das fichas-espelho e das fichas 

complementares. Como acompanhamento mensal da intervenção por meio da 

planilha eletrônica de coleta de dados. 

 

Na organização do registro específico da ação programática, a enfermeira 

revisará o livro de registro identificando todas as crianças acompanhadas pelo serviço 

nos últimos três meses A profissional localizará os prontuários das crianças com ajuda 

dos ACS e transcreverá todas as informações disponíveis no prontuário para a ficha 

espelho. Ao mesmo tempo realizará o primeiro monitoramento, identificando os 

atrasos de consultas, exames clínicos e laboratoriais e de esquema vacinal. Estima-

se realizar as buscas ativas por semana, visando a redução dos atrasos. Fará uma 

atualização do cadastramento das crianças que nos permitam monitorar ao menos 

uma vez por mês a cobertura da área com acompanhamento na unidade. Será feito 

pelo enfermeiro na UBS uma vez por mês. 

 

O foco para a intervenção foi definida com a equipe na UBS, a intervenção 

começará com a capacitação dos  profissionais sobre o manual técnico de saúde a 

criança, para que toda equipe utilize essa referência e ocorrerá na própria UBS, será 

na semana anterior à intervenção, 2 horas  na sessão da tarde, em segunda  e sexta-
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feira, cada membro estudará o manual, com monitoramento quinzenal .Toda a equipe 

da unidade de saúde será sensibilizada objetivando um atendimento humanizado 

direcionado à criança. O atendimento será organizado seguindo o protocolo 

disponibilizado pelo Ministério de Saúde. 

O projeto da intervenção será apresentado ao gestor de municipal de saúde, 

informando  os recursos necessários, como impressão das copias de fichas espelhos, 

que serão utilizado nos 4 meses da implementação da ação,  assim como as cópias 

do manual técnico para cada integrante da equipe, que participará da intervenção, 

além disso, papel, 2 canetas e 2 blocos para anotações a cada profissional, além de 

4 pincel atômico, um pacote de cartolina e papel craft, e uma fita adesiva para fazer 

representações gráficas e numéricas.  

Para acolher a demanda de intercorrência agudas nas crianças não há 

necessidade de alterar a organização da agenda, pois serão disponibilizadas 05 vagas 

diária para seu acolhimento de demanda espontânea. Aquelas crianças provenientes 

da busca ativa serão atendidas nas consultas de puericultura planejadas cada 

semana, incluído no cronograma de atendimento. 

A equipe estabelecera contato com a comunidade sobre a importância do 

atendimento prioritário às crianças, assim como, a necessidade de manter o 

acompanhamento pela equipe. A estratégia é fortalecer os canais de comunicação e 

contato com líderes e representantes da comunidade, solicitando o apoio na 

implementação das atividades da intervenção. 
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2.3.4 Cronograma 

ATIVIDADES 
SEMANAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Apresentar o projeto para 
equipe de saúde e 
estabelecer papel de cada 
profissional na ação 
programática 

            

Capacitar toda a equipe de 
saúde para a execução 
deste projeto. 

            

Cadastramento de crianças 
de zero a 72 meses da área 
adstrita no programa 

            

Organizar um atendimento 
seguindo o protocolo de 
atenção à saúde da criança, 
do Ministério de Saúde 

            

Adotar modelo de consulta 
de Puericultura conforme o 
protocolo do Ministério de 
Saúde 

            

 Realizar ações educativas 
de promoção a saúde, com 
participação comunitária e 
intersectorial 

            

Acompanhar a situação 
vacinal de todas as crianças 
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de zero a 72 meses, 
realizando busca ativa dos 
faltosos 

Monitoramento da 
intervenção 
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3. Relatório da Intervenção  

 

Conforme orientação do curso, houve a necessidade do encurtamento da 

intervenção de 16 para 12 semanas, para que fosse possível ajustar as defesas e a 

finalização da Turma 5 ao calendário estabelecido pela Universidade. Dessa forma as 

metas estabelecidas no projeto estavam previstas para 16 semanas de intervenção, 

no entanto a mesma teve duração de 12 semanas. 

 

3.1 As ações previstas no projeto que foram desenvolvidas, examinando as 

facilidades e dificuldades encontradas e se elas foram cumpridas integralmente 

 

Em relação ao desenvolvimento das ações do projeto de intervenção, pode-se 

dizer que durante as primeiras semanas da execução do mesmo, realizamos a 

capacitação dos integrantes da equipe em relação com as ações programáticas a ser 

desenvolvidas. Em seguida, realizamos o cadastramento das crianças compreendidas 

na faixa etária entre zero e 72 meses incluídas na intervenção, diante da busca ativa 

pelos ACS e durante a consulta por demanda espontânea. Foram planejadas as 

consultas correspondentes segundo preconizado pelo Protocolo disponibilizado pelo 

Ministério de Saúde, direcionadas de maneira integral, incluindo o acompanhamento 

nutricional e de desenvolvimento, identificação de fatores de risco, comorbilidade, 

condições psicossociais, contexto familiar e comunidade onde se desenvolve a 

criança. 

Inicialmente tivemos um encontro com representantes da Secretaria de 

Educação, Assistente Social, Coordenadora da Atenção Básica do Município 

funcionário da Prefeitura, conselheira tutelar, nutricionista e coordenadora do Selo 

UNICEF no município, apresentando o Projeto de Intervenção, conseguindo o apoio 

e inter-setorialidade no desenvolvimento das atividades esta parceria tem sido 

mantida durante a execução do projeto, fortalecendo as ações em saúde na 

comunidade. Foi criado um comitê de apoio a família auspiciado pôr o Selo Unicef do 
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município, com a inclusão da médica, enfermeira, técnica de enfermagem e uma 

agente comunitária de saúde, além de outros membros de educação, entre outros 

representantes. 

Posteriormente, realizamos o monitoramento contínuo das ações, ocorrido 

todas as sextas-feiras com a equipe de trabalho, momento esse de troca e analise. 

Nestes momentos, revisamos os prontuários clínicos e as fichas espelhos e das 

crianças atendidas, em busca do cumprimento da periodicidade das consultas 

previstas no protocolo, assim como avaliação da qualidade dos registros 

acompanhados. Foi possível criar um registro que admitiu a atualização nos dados 

das crianças cadastradas na UBS facilitando a intervenção, estando organizada pelas 

micro áreas dos ACS. 

Existiram dificuldades assistenciais, que obrigaram a reorganizar o 

atendimento da Puericultura em nossa UBS, devido ao suporte que estamos dando 

em outras UBS, pela falta de profissionais médicos, nas equipes, mas não atrapalho 

o desenvolvimento da intervenção.  Foi possível o contato continuo com lideranças 

comunitárias, para explicar a importância do projeto, solicitando apoio permanente 

para implementação do mesmo.   

Apresentamos aqui também, os indicadores que não atingirem a meta 

proposta, os quais são os seguintes: proporção de crianças com primeira consulta na 

primeira semana de vida, proporção de crianças com triagem auditiva e com teste do 

pezinho realizado até 7 dias de vida, número de crianças colocadas para mamar na 

primeira consulta, proporção de busca ativa realizada as crianças faltosas as 

consultas no programa de saúde da criança. 

Temos que assinalar que a consulta de puericultura não encontrava-se 

estabelecida na UBS, estando limitada a pesagem das crianças pelos agentes 

comunitários e o atendimento da demanda espontânea no caso de mobilidade. As 

mães não eram orientadas sobre a realização da consulta de maneira precoce, não 

era realizada a visita domiciliar, não era promovido o aleitamento materno, não era 

exigida a realização dos testes e não existia o monitoramento no cumprimento da 

realização ou não dos mesmos, não existiam registros, fichas espelhos ou prontuários 

que evidenciarem os resultados dos mesmos. Outro elemento que influiu foi a 

instabilidade na permanência na ESF dos profissionais da equipe. 

Sobre a triagem auditiva, não é realizada no município, só as crianças que 

nascem na Maternidade na Capital do Estado tem realizado. O teste do Pezinho é 
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realizado no município, mas antes da intervenção não existia monitoramento nem 

resgate daquelas crianças faltosas à consulta. No início da intervenção este eixo 

apresentou dificuldade, pois integrantes da equipe, principalmente os ACS, não 

tinham conscientizado a importância do resgaste das crianças faltosas, até que foram 

sensibilizando e estabelecemos este aspecto vital na intervenção. Da mesma 

maneira, a melhora na qualidade da atenção em saúde das crianças e cumprimento 

dos indicadores propostos na intervenção que ficaram estabelecidos como rotinas na 

UBS. 

Em relação ao atendimento odontológico, podemos dizer que não era realizado, 

nem planejado no cronograma. Pouco a pouco conseguimos inserir os atendimentos 

das crianças e atualmente já forma parte da rotina do trabalho. Foi a primeira vez que 

a equipe de saúde bucal trabalhou em conjunto com o resto da equipe, evidenciando-

se os resultados alcançados no transcurso da intervenção, tanto na parte assistencial 

como educativa. 

Ficou estabelecida a avaliação das crianças pela equipe de saúde bucal, nos 

mesmos dias que é realizada a Puericultura, sendo resgatado aquelas que ainda não 

receberem a orientação do atendimento odontológico ou a primeira consulta. 

Oferecemos orientações individuais durante a consulta, com o objetivo de transmitir 

conhecimentos necessários para o cuidado e prevenção de agravos ou acidentes, 

segundo seja a faixa etária correspondente, esclarecendo as dúvidas, prejuízos 

existentes, credencias populares, etc. Foi estabelecido o resgate de crianças faltosas 

a consultas e com atraso no calendário vacinal, neste caso os agentes comunitários, 

são os encargados, com o monitoramento por parte da medica e enfermeira da equipe. 

Os profissionais da equipe NASF participaram na intervenção, a nutricionista 

avaliou aquelas crianças com distúrbios nutricionais que tínhamos identificadas 

previamente, segundo as curvas e tabelas de peso /altura e peso /idade. Foram 

orientadas condutas sobre o regime nutricional e horários, qualidade dos alimentos, 

valor calórico e a distribuição adequadas dos mesmos nas refeições, algumas 

precisaram exame complementares, e foram solicitados. Esta foi a primeira vez que 

conseguimos fazer juntos no mesmo dia, pois a equipe NASF só conta com uma 

nutricionista, e logramos ao menos a primeira junto com o equipe de saúde bucal, 

nosso objetivo é manter estas atividades ao menos que aquelas crianças que 

apresentam distúrbios nutricionais sejam acompanhadas com sistematicidade, para 

avaliar o estado nutricional e o resultado das medidas orientadas. O psicólogo tem 
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realizado atividades educativas de promoção da saúde, além dos atendimentos na 

aqueles casos que temos identificado com distúrbios psicológicos e 

disfuncionabilidade familiar. Acompanhamos em conjunto com o fisioterapeuta a 

criança com diagnóstico de paralisia cerebral na realização de exercícios de 

reabilitação e recuperação de tônus muscular. 

Conseguimos estabelecer a avaliação das crianças pela equipe de saúde 

bucal, nos mesmos dias que é realizada a Puericultura. Resgatamos aquelas que 

ainda não receberam a orientação do atendimento odontológico ou a primeira 

consulta. Oferecemos orientações individuais durante a consulta, com o objetivo de 

transmitir conhecimentos necessários para o cuidado e prevenção de agravos ou 

acidentes, segundo seja a faixa etária correspondente, esclarecendo as dúvidas, 

prejuízos existentes, credências populares, etc. Foi estabelecido o resgate de crianças 

faltosas a consultas e com atraso no calendário vacinal, neste caso os agentes 

comunitários são os encargados, com o monitoramento por parte da médica e 

enfermeira da equipe. 

Foram realizadas as visitas domiciliares na primeira semana de vida, às 

crianças nascidas durante este período, fazendo ênfase especial na amamentação, 

colocando a criança a amamentar, explicando-se a técnica adequada, horário, a 

importância de aleitamento exclusivo materno, banhos de sol, prevenção de 

acidentes, de doenças transmissíveis, calendário de consultas e vacinal, realização 

de teste, funcionalidade familiar e apoio psicológico. 

 

3.2 As ações previstas no projeto que não foram desenvolvidas, descrevendo o 

motivo pelos quais estas ações não puderam ser realizadas. 

 

 Todas as ações previstas no projeto foram desenvolvidas, porém algumas 

delas não atingiram a meta prevista. 

 

3.3 Dificuldades encontradas na coleta e sistematização de dados relativos à 

intervenção, fechamento das planilhas de coletas de dados, cálculo dos 

indicadores. 

 

Os dados incluídos na planilha de coleta de dados apresentaram algumas 

dificuldades em relação ao cálculo dos indicadores gerados pela própria planilha em 
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Excel, que foi corrigido pela equipe técnica do curso e não atrapalhou a avaliação dos 

indicadores do projeto. 

 

3.4 Análise da incorporação das ações previstas no projeto à rotina do serviço 

e da viabilidade da continuidade da ação programática como rotina, mesmo com 

a finalização do curso. Descreva aspectos que serão adequados ou melhorados 

para que isto ocorra. 

 

Apesar das dificuldades apresentadas no começo do trabalho, a equipe 

conseguiu incorporar as ações previstas no projeto à rotina do serviço, permitindo dar 

continuidade das mesmas na UBS. A intervenção constituiu uma ferramenta de 

trabalho que vai contribuir para melhorar a qualidade do atendimento na saúde das 

crianças. A equipe da saúde tem conhecimento do projeto assim como a comunidade 

e o gestor e os profissionais da equipe encontram-se capacitados.  

Durante as reuniões de equipe, foram avaliados de forma detalhada o 

desenvolvimento das ações, e monitorados os resultados, estando organizado o 

trabalho o registro de dados, o arquivo, fichas espelhos e prontuários durante a 

intervenção para sua incorporação.  

 Nossa principal meta foi conseguida, pois implantamos a consulta de 

Puericultura e acrescentamos a qualidade na atenção na saúde das crianças, o 

desafio agora será incorporar 100% das crianças da área da abrangência, e manter a 

integração e inter-setorialidade nas ações. 
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4 AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

4.1 Resultados 

 

A intervenção tratou da melhoria da qualidade da atenção da saúde das 

crianças entre zero e 72 meses na UBS Leônidas Melo no município de São Miguel 

do Tapuio, PI. Na área adstrita a UBS existem 318 crianças nesta faixa etária, 

entretanto cadastramos durante o projeto de intervenção 185 crianças entre zero e 72 

meses da comunidade assistida.  

Com a intervenção visamos melhorar a qualidade de atenção da saúde das 

crianças na área adstrita e reduzir a morbimortalidade infantil em na comunidade onde 

atuamos. Os objetivos específicos e as metas foram monitorados durante 3 meses da 

intervenção, com os indicadores de cobertura e de qualidade conforme segue: 

 

Objetivo Específico 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 a área de abrangência da unidade básica. 

No decorrer da intervenção, cadastraram-se no mês um 116 crianças 

(36,5%), mês dois 125 (39,3 %), chegando ao mês três 185 (58,2%). Embora esse 

resultado final não supere a expectativa que era 60%, por outro lado, 

conseguimos avançar e ampliar o atendimento e a cobertura de todos as crianças 

contempladas, que foi possível pelo esforço dos profissionais da equipe com a 

comunicação direita com os pais das crianças, especialmente os ACS nas visitas 

domiciliares, o apoio das unidades escolares e comunidade em geral, por meio 

das palestras na UBS. As orientações e informações oferecidas certamente foram 
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substanciais para que os pais levassem suas crianças às consultas, ampliar a 

cobertura, ganhando com as ações feitas, a melhoria dos demais indicadores.  

 

 

 
Figura 3 - Gráfico 1- Proporção de crianças entre zero e 72 meses inscritas na UBS Leônidas 
Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

Objetivo Específico 2: Melhorar a qualidade do atendimento à criança. 

Meta 2.1:  Realizar a primeira consulta na primeira semana de vida para 100% da 

crianças cadastradas 

 

 No primeiro mês, o gráfico nos mostra que, a proporção de criança que tiveram 

a primeira consulta na primeira semana de vida foi de 78,4%, que corresponde a um 

total de 91 crianças atendidas. No segundo mês foram atendidas 99 crianças, ou seja, 

perfazendo um total de 79,2%, mostrando um certo crescimento em relação ao 

primeiro mês. Já no terceiro mês, podemos perceber que houve um crescimento 

significativo deste indicador em relação aos início da intervenção, ou seja, cobrimos 

159 crianças, uma representatividade em percentual de 85,9%.  

 A meta em loco não foi atingida com a projeção esperada, porque, antes do 

projeto de intervenção não existia uma atenção voltada para este indicador, o que 

significa que algumas crianças deixaram de ser assistidas na primeira semana. 
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Figura 4 – Gráfico 2: Proporção de crianças com primeira consulta na primeira semana de 
vida na UBS Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015 

 Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 
 
 

Meta 2.2:  Monitorar o crescimento em 100% das crianças 

 

 Antes do projeto este indicador também não era assistido, porém, com o 

surgimento desta intervenção ele foi sendo incorporado e atingiu a meta esperada nos 

dois últimos meses conforme nos mostra o gráfico abaixo:  

 
Figura 5 – Gráfico 3: Proporção de crianças com monitoramento de crescimento na UBS 
Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

  

 Como você pôde ver no gráfico acima no primeiro mês atingiu uma proporção 

de 109 crianças (94,0%), ou seja, não atingiu a meta, mas mostrou o crescimento 

significativo. Já nos dois últimos atingiu respectivamente 125 e 185 crianças, ou seja, 

100% em ambas, de acordo com a demanda assistida. Esse resultado é decorrente 

78.4% 79.2%
85.9%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

94.0% 100.0% 100.0%

0.0%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4



  63 
 

 

da organização do serviço no registro das informações das consultas realizadas, e 

informando aos pais alterações detectadas. É importante que os profissionais realizem 

com qualidade as ações de monitoramento do crescimento das crianças, pois é um 

instrumento importante para o reconhecimento de riscos.   

 

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

 

 Todas as crianças observadas e diagnosticadas em relação a déficit de peso 

foram assistidas e acompanhadas em sua totalidade, atingindo aos 100% esperados, 

sendo que, no primeiro mês foram cadastradas 17 crianças com déficit de peso, no 

segundo mês 19 e no terceiro, também 19. Sendo todas avaliadas para detectar 

alguma doença associada, além de ter acompanhamento pela nutricionista do NASF, 

sendo orientado aos pais em quanto a educação alimentar e a importância de manter 

a disciplina nas consultas para monitorar seu peso.  

 

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

 

Todas as crianças observadas e diagnosticadas em relação ao excesso de 

peso foram assistidas e acompanhadas juntamente com a nutricionista da equipe do 

NASF em sua totalidade, sendo que, no primeiro mês foram cadastradas 04 crianças 

com excesso de peso, no segundo mês 03 e no terceiro, 05 atingindo aos 100%. O 

seguimento pela nutricionista foi mantido em relação às orientações e educação 

alimentar aos pais, além da pesquisa de doenças associadas.   

 

 
Meta 2.5: Monitorar o desenvolvimento em 100% das crianças 

 

 Antes do projeto este indicador também não era assistido, porém, com o 

surgimento desta intervenção ele foi sendo incorporado e atingiu a meta esperada nos 

dois últimos meses conforme nos mostra o gráfico abaixo: 
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Figura 6- Gráfico 4: Proporção de crianças com monitoramento de desenvolvimento na UBS 
Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 
 

 Como você pôde ver no gráfico acima no primeiro mês atingiu uma proporção 

de 113 crianças (97,4%), ou seja, não atingiu a meta, mas mostrou o crescimento 

significativo. Já nos dois últimos atingiu respectivamente 125 e 185 crianças, ou seja, 

100% em ambas, de acordo com a demanda assistida. Além das orientações aos pais 

sobre a importância de acompanhar o desenvolvimento, que é a maneira de detectar 

quaisquer alterações na primeira infância. Estas ações foram desenvolvidas sem 

dificuldades ao longo da intervenção diante as atividades coletivas feitas pela equipe, 

e a realização da atenção integral nas consultas programadas, com o registro dos 

achados no cartão das crianças, a melhora da organização do trabalho. 

 

 

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

 

Conforme o gráfico que segue, no primeiro mês 112 crianças encontravam-se 

com as vacinas em dia para a idade, representando 96,6%, no mês dois 121 (96,8%) 

e no mês três 182 (98,4%). As causas de não poder conseguir atingir o 100% das 

crianças foram peso insuficiente para a idade, sendo possível o resgate das vacinas 

atrasadas paulatinamente segundo o ganho de peso e ausência de doenças no 

momento da vacinação. Além disso, tivemos uma criança com o diagnóstico de mal 

nutrição associada a um déficit neurológico, sendo acompanhado pelo Neuropediatra 

da equipe de saúde da família. Mas, o município tem disponibilidade das vacinas 

segundo esquema preconizado pelo Ministério de Saúde.  
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Figura 7 -  Gráfico 5: Proporção de crianças com vacinação em dia para a idade, na UBS 
Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

Assinalar a realização do monitoramento mensal do esquema de 

vacinação e o registro das vacinas realizadas no cartão da criança com o auxílio 

fundamental dos ACS para localizar as crianças com esquema em atraso. Além 

de informar e educar as mães da importância de manter a vacinação em dia, e 

as ações feitas em relação às vacinas para a comunidade envolve saúde 

preventiva, valorizando a puericultura como condição imprescindível para 

garantir o cuidado integral das crianças 

 

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

meses. 

 

Esta meta foi atingida em sua totalidade durante os três meses avaliados, 

sendo prescrita a suplementação de ferro ao 100 % das crianças de 6 a 24 meses. 

Ao longo da intervenção foi garantido a disponibilidade da suplementação do 

ferro na farmácia popular, o qual facilito conseguir atingir a meta proposta, e 

sensibilizar aos pais e família, em quanto a prevenção e diminuição da aparição da 

anemia por deficiência de ferro nas crianças.  

 

Meta 2.8: Realizar triagem auditiva em 100% das crianças 

 

No primeiro mês, tínhamos 88 crianças com a triagem auditiva realizada, 

representando 75,9%, o mês dois 97 crianças (77,6%) e no terceiro mês 143 (77,3%). 
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Ao longo da intervenção foram monitoradas as crianças que realizaram o teste, 

coincidindo aquelas que nasceram na maternidade da capital do Estado. 

nasceram no Hospital do Município ou na cidade próxima, não realizaram o 

teste auditivo. O Hospital do município tem coordenação Estadual, portanto a 

Secretaria de Saúde não tem como intervir nesta situação, com isso não foi 

possível atingir ou acrescentar a meta durante a intervenção, como nos mostra 

o gráfico a seguir:   

 

 
Figura 8- Gráfico 6 Proporção de crianças com triagem auditiva, na UBS Leônidas Melo, São 
Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

 

Avalia-se a possibilidade de garantir o transporte para facilitar a realização do 

teste nos próximos nascimentos, bem como, orientar as mães para que saibam da 

necessidade da realização do exame no diagnóstico precoce de doenças que podem 

ser detectados, estimulando o interesse das mães. 

 

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

 

O Teste do Pezinho é realizado no município, ressaltar que antes da 

intervenção não existia monitoramento do cumprimento deste eixo, que foi 

resgatando-se na medida que os integrantes da equipe foram se conscientizando na 

importância da realização precoce do teste, na identificação e prevenção de doenças, 

além disso, foi importante alertar as gestantes e as mães de recém-nascidos sobre a 
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importância de fazer o teste ainda na primeira semana de vida para a saúde da criança 

com a conscientização dos pais 

No primeiro mês, avaliamos 105 crianças que tinham realizado o teste, nos 

primeiros 7 dias de vida, representando 90,5%, no mês dois 114 crianças (91,2%) e 

no terceiro mês 174 crianças alcançando (94,1%), conforme o gráfico que segue: 

 

 
Figura 9 – Gráfico 7: Proporção de crianças com teste do pezinho realizado até 7 dias de vida, 
na UBS Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 
 

Meta 2.10: Realizar avaliação da necessidade de atendimento odontológico em 

100% das crianças de 6 a 72 meses de idade 

Ao longo da intervenção durante a consulta médica foram avaliadas as 

necessidades de atendimento odontológico pela equipe de saúde, sendo possível a 

100% das crianças. A ação que mais auxiliou nesta avaliação foi garantindo em cada 

consulta médica a avaliação das necessidades de atendimento odontológico pela 

equipe de saúde, previamente capacitados e oferecendo orientações individuas aos 

pais e crianças segundo a idade, além das atividades coletivas de educação em saúde 

sobre saúde bucal.  

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. 
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Temos conseguido acrescentar a realização da primeira consulta programática 

e o atendimento contínuo daquelas crianças com alguma afeção odontológica 

detectada. No primeiro mês, 56 crianças tinham feita a primeira consulta, 

representando 52,8%, no segundo mês 112 crianças (96,6%) e no terceiro mês 162 

crianças (95,3%).  Para reforçar o atendimento foi usada a Unidade Móvel 

Odontológica em cenários comunitários, onde foram convocadas as crianças, em 

parceria com a Secretaria de Educação, além da visitas com a realização de 

atividades educativas na escola correspondente a nossa UBS, que inclui crianças no 

projeto.  A meta não foi atingida em sua totalidade, como nos mostra o gráfico abaixo: 

 
Figura 10 - Gráfico 8: Proporção de crianças de 6 a 72 meses com primeira consulta 
Odontológica, na UBS Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

 

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

 

Meta: 

 

3.1 Fazer busca ativa de 100% das crianças faltosas a consulta. 

 

Antes da intervenção não existia monitoramento nem resgate daquelas 

crianças faltosas à consulta. No início da intervenção este eixo apresentou dificuldade, 

pois integrantes da equipe, principalmente dos Agentes Comunitários de Saúde - 

ACS, não tinham se conscientizados da importância do resgaste das crianças faltosas, 

até que foram sensibilizados e estabelecemos este aspecto vital na intervenção. 
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Atualmente os Agentes Comunitários de Saúde fazem o resgate das crianças faltosas, 

sendo parte das orientações nas reuniões de trabalho pela importância que todas as 

crianças sejam acompanhadas, com a garantia da continuidade na atenção. 

 No primeiro mês, foi feita a busca ativa de 79 crianças (94%), no segundo e no 

terceiro mês atingiu-se os 100%, ou seja, foi realizada a busca ativa de 80 e 121 

crianças respectivamente, conforme o gráfico que segue: 

 

 
Figura 11 -  Gráfico 9: Proporção de busca ativa realizada às crianças faltosas às consultas no 
programa de saúde da criança, na UBS Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

 

Objetivos 4: Melhorar o registro das informações 

 

Meta  

 

4.1 Manter registro da ficha espelho de saúde da criança/vacinação de 100% das 

crianças que consultam o serviço 

Antes da intervenção não contávamos na UBS com um registro na ficha 

espelho em dia, só contávamos com os dados oferecidos pelos prontuários clínicos, 

porém não existiam na UBS projetos de intervenção anteriores. Ao longo da 

intervenção foi feito preenchimento das fichas espelhos das crianças incorporadas no 

projeto, alcançando 100% do indicador ao finalizar a avaliação. No primeiro mês 114 

crianças tiveram o registro da ficha espelho, não foi atingido em sua totalidade por 
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dificuldade no preenchimento na mesma. No segundo mês está dificuldade foi 

superada, alcançando 100% e no terceiro 185 (100%). A ação que mais auxiliou foi o 

monitoramento semanal nas reuniões da equipe verificando um correto 

preenchimento das fichas, prévia capacitação da equipe, facilitando atualização do 

cadastramento das crianças e permitindo garantir um correto preenchimento. 

 
Figura 12 – Gráfico 10: Proporção de crianças com registro atualizado, na UBS Leônidas Melo, 
São Miguel do Tapuio/PI, 2015. 
Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 

 

Objetivos 5: Mapear as crianças de risco pertencentes à área de abrangência 

Meta 

5.1 Realizar avaliação de risco em 100% das crianças cadastradas no programa. 

 

Antes do projeto este indicador também não era assistido, porém, com o 

surgimento desta intervenção ele foi sendo incorporado e atingiu a meta esperada nos 

dois últimos meses. No primeiro mês atingiu uma proporção de 115 crianças (95,1%), 

ou seja, não atingiu a meta, mas mostrou o crescimento significativo, com a 

implementação da ação programática que passou a ser rotina na consulta de 

puericultura. Já nos dois últimos atingiu respectivamente 125 e 185 crianças, ou seja 

,100% em ambas, de acordo com as crianças assistidas. 

 

Objetivos 6: Promover a saúde das crianças 

Metas 
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6.1 Dar orientações para a prevenção de acidentes na infância em 100%, das 

consultas de saúde da criança. 

 

Durante o desenvolvimento da intervenção foi possível garantir as orientações 

para a prevenção de acidentes na infâncias das 185 crianças atendidas no projeto 

através das consultas médicas e atividades coletivas realizadas com os pais, 

familiares e na comunidade, alcançando 100% do indicador. O papel dos profissionais 

da equipe, foi um elemento fundamental dessas ações, contribuindo para o 

conhecimento para os cuidados com as crianças. 

 

6.2 Colocar 100% das crianças para mamar durante a primeira consulta. 

 

No primeiro mês avaliamos 73 crianças que foram colocadas a mamar durante 

a primeira consulta representando 62,9%, no segundo mês 80 (64,0%) crianças e no 

terceiro mês 131 (70,8%). Temos que assinalar que antes da execução da 

intervenção, a Consulta de Puericultura não encontrava-se estabelecida na UBS, 

estando limitada a pesagem das crianças pelos agentes comunitários e o atendimento 

da demanda espontânea no caso de morbilidade. As mães não eram orientadas sobre 

a realização da consulta de maneira precoce, não era realizada a visita domiciliar e 

não era promovido o aleitamento materno. Outro elemento que influiu foi a 

instabilidade na permanência na ESF dos profissionais da equipe anteriormente. Veja 

o gráfico abaixo: 

 
Figura 13 - Gráfico 11: Número de crianças colocadas para mamar durante a primeira consulta, 
na UBS Leônidas Melo, São Miguel do Tapuio/PI, 2015. Fonte: Planilha coleta de dados, 2014 
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 Observando o gráfico acima, percebemos que a meta projetada não foi 

atingida, pois este indicador não teve a devida atenção na primeira semana. 

 

6.3 Fornecer orientações nutricionais de acordo com a faixa etária para 100% 

das crianças. 

Ao longo da intervenção foi possível garantir orientação nutricional às 185 

crianças atendidas no projeto através das consultas médicas e atividades coletivas 

realizadas com os pais, familiares e na comunidade, alcançando um 100% do 

indicador ao finalizar o projeto. A ação que mais auxiliou para oferecer a orientação 

nutricional foi garantir uma consulta de puericultura de maneira integral, assim como 

o acompanhamento daquelas com distúrbios alimentares com a Nutricionista da 

equipe NASF. 

6.4. Fornecer orientações sobre higiene bucal para 100% das crianças de acordo 

com a faixa etária 

 

Durante a consulta de Puericultura foram avaliadas as necessidades de 

atendimento odontológico e oferecidas orientações sobre higiene bucal, de maneira 

individual, bem como nas atividades coletivas de educação em saúde sobre saúde 

bucal. Todas as atividades tiveram a participação da equipe da saúde da UBS e 

Equipe de Saúde Bucal, além de realizar atividades demonstrativas, entrega de 

escovas dentarias e creme dental, disponibilizadas pelo gestor, assim como as visitas 

e ações desenvolvidas nas escolas pertencentes a área adstrita. 

 

4.2 Discussão 

 

A intervenção, na UBS Leônidas Melo no município São Miguel do Tapuio/PI, 

propiciou a ampliação da cobertura da atenção para 185 (58,2%) crianças de zero a 

72 meses cadastradas na Unidade. Além disso, também conseguimos uma melhor 

adesão ao programa de saúde da criança e melhorou a qualidade de atendimento, 

com destaque para a consulta de Puericultura com enfoque integral, além de 

identificar as crianças de risco e direcionar ações de promoção e prevenção, 

desenvolvendo atividades que incluíam monitoramento e avaliação, organização e 

gestão do serviço, engajamento público e a qualificação da prática clínica.  
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Iniciamos a intervenção com a capacitação dos membros da equipe, e 

posteriormente o cadastramento das crianças, com o preenchimento das fichas 

espelhos, prontuários clínicos e registro no livro organizado por as micro áreas de 

cada ACS. Na Consulta de Puericultura, após o acolhimento e recepção da criança e 

familiar, iniciamos a avaliação, coleta e revisão dos dados no prontuário e caderneta 

da criança, solicitação de cartão vacinal, verificando sua atualização, mensurações 

antropométricas, avaliação nutricional e de desenvolvimento psicomotor.  

Também registramos intercorrências, realizamos o exame físico da criança, 

avaliação odontológica e orientação aos pais dependendo da faixa etária tais como: 

aleitamento materno, alimentação saudáveis, higiene, vacinas, prevenção de 

acidentes (sufocamento por uso das mamadeiras ou por dormir com os pães, queda 

da cama, posicionamento da criança para dormir, entre outros), evitar doenças 

respiratórias e diarreicas, explicar o calendário vacinal e agendamento das consultas. 

A nutricionista da equipe NASF avaliou aquelas crianças com distúrbios 

nutricionais que tínhamos identificado previamente, segundo as curvas e tabelas de 

peso/altura e peso/idade. Foram orientadas condutas sobre o regime nutricional e 

horários, qualidade dos alimentos, valor calórico e a distribuição adequadas dos 

mesmos nas refeições. Algumas precisaram exame complementares e foram 

solicitados. Tentamos manter isso ao menos para aquelas crianças que apresentam 

distúrbios nutricionais sejam acompanhadas com sistematicidade pela nutricionista, 

para avaliar o estado nutricional e o resultado das medidas orientadas. 

Realizamos visitas domiciliares aos recém nascidos o mais próximo da alta 

hospitalar, oferecendo orientações à mãe e familiares sobre os cuidados nesta etapa, 

seguida da primeira consulta, que além de realizar as ações expostas anteriormente, 

tivemos que avaliar a amamentação, observando as condições das mamas e a 

qualidade da técnica diante das mamadas. Fizemos o registro dos dados pré-natais e 

neonatais, condições durante o nascimento, padrões de sono, vitalidade, frequência 

miccional, realizar pesagem e avaliar respeito ao peso ao nascer, preencher curva de 

crescimento, realizar o exame físico completo, com as peculiaridades do recém-

nascido, avaliar reflexos, hiperatividade ou hipoatividade, coto umbilical, genitália, 

higiene, identificar os riscos existentes, orientar a vacinação, o teste do pezinho depois 

das 48 horas de nascido, explicar a importância e vantagem de aleitamento materno 

exclusivo, reforçar o posicionamento para a criança dormir, explicar os fatores de risco 
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de morte súbita e a prevenção de acidentes, avaliação da funcionalidade familiar e 

apoio psicológico e identificação de riscos no contexto familiar . 

Nas consultas foi possível avaliar as necessidades do atendimento 

odontológico, pela equipe de saúde, sendo possível para 100% das crianças. 

Atualmente ficou estabelecida a avaliação das crianças pela equipe de saúde bucal, 

nos mesmos dias em que é realizada a consulta de Puericultura, e o resgate daquelas 

que ainda não receberam a orientação do atendimento odontológico ou a primeira 

consulta. Além de oferecer orientações individuais aos pais e crianças com relação a 

idade, além das atividades coletivas de educação em saúde sobre saúde bucal. 

Conseguimos acrescentar a realização da primeira consulta programática e o 

atendimento contínuo daquelas crianças com alguma afeção odontológica detectada. 

Para reforçar o atendimento foi usada a Unidade Móvel Odontológica, em cenários 

comunitários, onde foram convocadas as crianças, em parceria com a Secretaria de 

Educação, além das visitas com a realização de atividades educativas em na escola 

correspondente a nossa UBS, que inclui crianças no projeto. Os agentes comunitários 

de saúde trabalharam na pesquisa, cadastramento e monitoramento das crianças 

garantiu que ao final da intervenção não tivéramos crianças faltosas a consultas 

programadas. 

A Intervenção foi de suma importância para a equipe, pois a mesma exigiu a 

capacitação dos integrantes para o enriquecimento do conhecimento dos mesmos e 

conseguir desenvolver um trabalho de maior qualidade que o realizado anteriormente, 

seguindo as normas já estabelecidas por o Ministério de Saúde. Prestamos um 

atendimento em saúde da criança como uma visão integral, continua e resolutiva.  Nas 

reuniões realizadas com a equipe, foram avaliados os desenvolvimentos das ações 

previstas, tendo em conta as atribuições para cada membro da equipe. A consulta de 

Puericultura foi realizada pela médica e a enfermeira com a participação da auxiliar 

de enfermagem e ACS, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e recuperação 

a saúde. 

A implantação da consulta de Puericultura na UBS e o trabalho de conjunto em 

equipe teve impacto satisfatório, conseguindo uma organização de atendimento as 

crianças na UBS, além de uma maior interação família/equipe de saúde. Conseguimos 

um crescimento profissional diante a capacitação e educação permanente em saúde. 

Isto acabou tendo impacto também em outras atividades no serviço, pois foi 

implementada a mesma metodologia de atendimento em atenção à saúde da mulher, 
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atenção pré-natal, atenção à saúde do homem, atenção à saúde mental, com a 

incorporação permanente e ativa da equipe da saúde em cada uma das atividades 

desenvolvidas na UBS. Garantimos um atendimento de maior qualidade para a 

população geral assistida, trazendo consigo uma melhora dos indicadores de saúde e 

maior resolutividade e eficiência nos serviços de saúde. 

Durante a execução do projeto foram monitoradas as ações desenvolvidas 

semanalmente, com a participação dos membros da equipe, momento esse de troca 

e escuta e de reorganização do atendimento. Durante o período da intervenção 

tivemos dificuldades assistenciais causadas pela falta de profissionais médicos nas 

demais equipes. Com isso, tivemos que dar suporte em outras UBS, mas a 

intervenção foi retomada e o cronograma foi cumprido como estava previsto no 

projeto. Conseguimos estabelecer um trabalho mais consolidado e organizado, 

ficando os membros da equipe mais envolvidos na intervenção 

Sobre a importância da intervenção para o serviço, percebe-se que antes do 

início da intervenção as atividades de atenção as crianças eram concentradas nos 

ACS, realizando as medidas antropométricas, sem ser realizado de maneira 

adequadas sem o acompanhamento ou monitoramento de crescimento e 

desenvolvimento. Não eram identificados riscos existentes para o tratamento precoce 

no caso de possível alterações ou intercorrências. Com a intervenção, todas as 

atribuições dos professionais da equipe foram revisadas e definidas, assim como foi 

reorganizado o fluxograma de atendimento na UBS, que se concentrava na demanda 

espontânea. A melhoria do registro e preenchimento das fichas espelhos, cadernetas 

de crianças e atualização dos prontuários médicos, viabilizou a otimização do 

agendamento para a atenção à demanda espontânea. A avaliação de risco da criança 

tem sido crucial para dar seguimento contínuo e desenvolver ações direcionadas na 

prevenção e modificação de riscos de agravo de saúde, diminuindo a 

morbimortalidade infantil. 

Sobre a importância da intervenção para a comunidade acredito que o maior 

impacto já foi percebido pela comunidade, mesmo que ainda tenhamos muito por fazer 

e melhorar. No período da intervenção conseguimos estabelecer uma maior 

comunicação e empatia com as crianças e pais, estes últimos demonstrando 

satisfação com a implantação da consulta de Puericultura na UBS, garantindo um 

atendimento contínuo, qualificado e resolutivo. Além de executar ações coletivas, em 

cenários comunitários, promovendo a saúde infantil. 
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Inicialmente o projeto foi apresentado à gestora municipal de saúde, além de 

ter um encontro com representantes da Secretaria de Educação, Assistente Social, 

Coordenadora da Atenção Básica do Município funcionário da Prefeitura, conselheira 

tutelar, nutricionista e coordenadora do Selo UNICEF no município. Além da 

apresentação do projeto da intervenção a eles, que ficarem muito motivados, 

programamos as atividades da I Semana do Bebê, no município São Miguel do 

Tapuio, Tema: Primeira Infância, o caminho para o Futuro, sendo a primeira 

experiência no município, assim como nossa intervenção em saúde da criança. 

Este encontro no início serviu para motivar a intersetorialidade em nossa 

intervenção, cumprindo nosso objetivo de melhorar a saúde das crianças na área de 

abrangência. Foi necessária a integração dos setores, em parceria com a equipe de 

saúde, executando atividades coletivas, abordando temas relacionados a saúde da 

criança. Entre as atividades realizadas foram a Gincana do Bebe (Aleitamento 

Materno e Cuidados da Criança) conferindo erros durante a pratica desta técnica. 

Abordamos o Ritmo de Desenvolvimento da Criança, Alimentação Saudável para 

criança de zero a 6 anos, com a participação da Nutricionista da equipe NASF, 

orientando ao público participante e esclarecendo as dúvidas existentes. Outras 

atividades em parceria com os demais setores comunitários foram realizadas, tais 

como Movimento Brincar, participando o psicólogo, psicopedagoga, secretaria de 

cultura. Com respeito à importância família/equipe de saúde/escola, nós apoiamos 

com a diretora da creche Curumim e secretaria de educação. 

Com a continuidade desse projeto ampliaremos a cobertura para 100% dos 

crianças de zero a 72 meses pertencentes ao área adstrita da UBS e assim garantir 

ao 100% todas as ações prevista no projeto de intervenção.  O cadastramento das 

crianças incluídas no programa foram feitos de maneira ativa com o apoio dos ACS, 

no entanto neste período aproveitamos aquelas que chegavam para as consultas por 

demanda espontânea, realizando assim o cadastramento das mesmas, assim como 

outros que forem levados por os pais espontaneamente, quando escutaram sobre o 

projeto na comunidade. Foi possível criar um registro organizado para as micro áreas 

de cada ACS, através das fichas espelhos, que admitiu a atualização nos dados das 

crianças cadastradas na UBS facilitando a intervenção. Todas as semanas foi 

realizado o monitoramento da intervenção, além de ter a totalidade da equipe 

trabalhando. Durante a intervenção foi possível manter o contato continuo com as 

lideranças comunitárias da área adstrita, para explicar a importância do projeto, 



  77 
 

 

solicitando apoio permanente para implementação do mesmo, que foi obtido durante 

o período da execução de nossa intervenção.  

Se a intervenção tivesse sido implantada desde começo do curso de 

especialização, teríamos tido um maior aproveitamento e no decorre de cada etapa 

desenvolvida.  

Acreditamos que a equipe encontra - se mais consolidada, pois, incorporamos 

as ações na rotina do serviço. Pode-se refletir que o projeto de intervenção constitui 

uma ferramenta de trabalho que permitiu abordar nossa comunidade e nossa equipe 

de trabalho, que atualmente encontra- se em condições de oferecer um serviço de 

qualidade, pois já estão capacitados e conscientizados de fazer o estabelecido, pelo 

Ministério de Saúde.  

A intervenção já foi incorporada a rotina do serviço. Para isto, estamos 

ampliando o trabalho de conscientização da comunidade em relação a necessidade 

de priorização da saúde infantil e ações permanentes de cuidado na comunidade.   

Além disso, a incorporação do Programa Mais Médicos no Brasil, além de 

ampliar a incorporação do profissional da prática medica na Atenção Básica de Saude, 

exigiu como um dos requisitos na participação do mesmo um curso de Especialização 

em Saúde da Família, nesse caso através da UNASUS-UFPel, ampliando a 

integração ensino assistencial na pratica médica. 

Isto acabou tendo impacto também em outras atividades no serviço, pois foi 

implementada a mesma metodologia de atendimento em atenção à saúde da mulher, 

atenção pré-natal, atenção à saúde do home, atenção à saúde mental. Com a 

incorporação permanente e ativa da equipe da saúde em cada uma das atividades 

desenvolvidas na UBS, garantindo um atendimento de maior qualidade para a 

população geral assistida. A intervenção também promoveu uma melhora dos 

indicadores de saúde e maior resolutividade e eficiência nos serviços de saúde. 

Acreditamos que se implantarmos o projeto no resto das UBS a qualidade no 

atendimento da criança no município vai ter uma ampla cobertura e melhora na 

qualidade do atendimento. 
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5. Relatório da Intervenção para os Gestores 

 

A Atenção Primaria de Saude(APS) constitui a base para um adequado 

desempenho de qualquer sistema de saúde. Aos moldes do SUS, foram traçados 

princípios norteadores. Uma estratégia ideal para valorizar a promoção a saúde e o 

avanço dos indicadores populacionais. O Primeiro Contato ressalta que a APS é a 

porta de entrada ao sistema de saúde, onde a Longitudinalidade, Integralidade e 

Coordenação do Cuidado devem estar presentes, mantendo o vínculo cada vez mais 

próximo da comunidade com a estratégia de saúde da família. A população, por sua 

vez, participa guiando as estratégias que virão a ser seguidas, considerando o meio 

social, econômico, cultural e religioso na qual está inserida. Neste contexto, inserimos 

o papel importante que vem sendo desempenhado pela intervenção orientada pela 

especialização em Saúde da Família na UBS Leônidas Melo do município São Miguel 

do Tapuio, PI. 

Foi desenvolvido um projeto de intervenção de melhoria da atenção à saúde 

das crianças de zero a 72 meses, a partir de uma análise situacional dos grupos 

prioritários em atendimento à saúde, conforme Ministério da Saúde (MS). A escolha 

desse foco de trabalho se deu em comum acordo da equipe, a partir da análise da 

situação de saúde, como estratégia de aperfeiçoar o processo de trabalho da equipe 

e a organização, visando o adequado atendimento do usuário da área de abrangência 

da UBS, em consonância com os princípios da universalidade, integralidade e 

participação popular.  Assim, a equipe implementou no serviço o equilibrado 

acompanhamento clínico com a promoção à saúde das crianças, sistematizados a 

partir de protocolo estabelecido por o MS.  

Com a intervenção, as atribuições dos profissionais da equipe, foram revisadas 

e definidas, assim como foi reorganizado o fluxograma de atendimento na UBS, que 

se concentrava na demanda espontânea. A melhoria do registro e preenchimento das 

https://unasus.ufpel.edu.br/moodle/mod/assignment/view.php?id=5435
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fichas espelhos, cadernetas de crianças e atualização dos prontuários médicos, 

também foram vistos e com foi viabilizada a otimização do agendamento para a 

atenção à demanda espontânea. 

 Os profissionais da equipe participaram de uma capacitação e que depois de 

realizada a mesma os membros da equipe tiveram o conhecimento do projeto e 

começaram a desenvolver as ações com base no cronograma estabelecido para as 

mesmas. Os Agente Comunitários de Saude foram essenciais na identificação e o 

cadastro das crianças entre zero e 72 meses que moram dentro da área adstrita da 

UBS. Os mesmos, cadastraram 185 crianças perfazendo um total de 58,2% da 

cobertura, os quais receberam atendimento integral pela equipe de saúde.  

 

Todas as ações foram desenvolvidas, apesar das dificuldades, sabendo que 

outras ações requerem que a equipe conte com apoio intensivo do gestor e gerentes 

da saúde para a sua realização por meio da intervenção dos gestores de saúde, como 

ferramenta auxiliadora do cuidado continuo. Podemos citar, em outras atividades que 

não foi cumprido às metas propostas, a realização da triagem auditiva que culminou 

com 77,3% das crianças assistidas, pois o município não presta este atendimento, e 

também o teste de pezinho realizado até sete dias de vida, que alcançou 94,1%. Essas 

atividades podem e devem ser mais eficientes, melhorando a atenção das crianças 

acompanhadas, por meio do investimento da gestão local de saúde na garantia do 

transporte às crianças para realizar os exames nos serviços de referência, importantes 

para o diagnóstico precoce de doenças crônicas.     

 

 O projeto em foco acabou tendo impacto também em outras atividades no 

serviço, pois foi implementada a mesma metodologia de atendimento em atenção à 

saúde da mulher, atenção pré-natal, atenção à saúde do home, atenção à saúde 

mental. Com a incorporação permanente e ativa da equipe da saúde em cada uma 

das atividades desenvolvidas na UBS, garantindo um atendimento de maior qualidade 

para a população geral assistida. A intervenção também promoveu uma melhoria nos 

indicadores de saúde e maior resolutividade e eficiência nos serviços de saúde. 

Acreditamos que se implantarmos o projeto no resto das UBS a qualidade no 

atendimento da criança no município vai ter uma ampla cobertura e melhoria na 

qualidade do atendimento. 
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6. Relatório da Intervenção para a Comunidade. 

 

Através do Programa Mais Médicos e do Curso de Especialização em Saúde 

da Família da UNASUS-UFPel, foi possível realizar uma análise da situação de saúde 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) Leônidas Melo do município São Miguel do 

Tapuio, PI, verificando a rotina dos atendimentos e a necessidade de ações que 

pudessem ser melhoradas. 

Diante as reuniões realizadas com os membros da equipe, foi abordada a 

situação de cada um dos programas preconizados pelo Ministério de Saúde, optou se 

por executar a intervenção que abordasse o programa de atenção na saúde da 

criança, sendo umas das atribuições das equipes de Saúde da Família. Neste caso, 

foram incluídas as crianças entre zero e 72 meses residentes na área adstrita a UBS, 

durantes os três meses da execução da intervenção, foram atendidas de forma 

integral 185 crianças de zero a 72 meses cadastradas na Unidade. Além disso, 

conseguimos uma melhor adesão ao programa de saúde da criança e melhorar a 

qualidade de atendimento, com enfoque integral, além de identificar as crianças de 

risco e direcionar ações de promoção e prevenção. 

O desenvolvimento da intervenção tornou-se possível pela criação de parcerias 

na comunidade e entidades sociais, Secretaria de Saúde, Educação, assistência e 

Promoção Social, sendo este um aspeto essencial que facilitou a realização de ações 

comunitárias na promoção da Saúde e melhoria da qualidade de vida das crianças; 

Conseguimos estabelecer uma maior comunicação e empatia com as crianças e pais, 

demonstrando satisfação com a implantação da consulta de Puericultura na UBS, 

sendo todas assistidas quanto a vacinação, avaliação nutricional, acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento, além de ter sido oferecido orientações aos pais 

ou responsáveis pelas mesmas sobre como manter uma criança saudável. 

O empenho e o envolvimento da equipe de saúde, no desenvolvimento das 

ações, permitiram uma melhoria nos indicadores de Saúde e a partir desses 

https://unasus.ufpel.edu.br/moodle/mod/assignment/view.php?id=5434
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resultados daremos continuidade com essa prática de conscientização social, com o 

compromisso de responder as necessidades de Saúde da comunidade. 
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7 REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

Em outubro do 2013 deu-se início as atividades na UBS Leônidas Melo. 

Chegamos com muitas expectativas em começar a trabalhar na comunidade. 

Refletimos sobre o impacto da intervenção do curso no que diz respeito à trajetória 

pessoal e profissional de membro da equipe na medida em que nos permitiu repensar 

sobre a caminhada dentro do curso bem como experiência de se trabalhar no Brasil. 

Desde as primeiras semanas percebeu-se que tudo aquilo que estudávamos 

iríamos conhecer e aprofundar em leis e procedimentos padronizados.  Quando se 

pensou em intervenção, vimos logo pela frente um grande desafio: iniciar a prática de 

educação em saúde e qualificação do atendimento à saúde da criança, sendo que 

nenhuma ação voltada para o público infantil no que diz respeito a promoção e 

prevenção da saúde, estava sendo desenvolvida na UBS. 

Com relação ao desenvolvimento do curso ficou claro que cada unidade 

constituía -se uma ferramenta de trabalho que serviria para o fortalecimento e para 

nosso crescimento profissional. Na unidade um, análise situacional, permitiu conhecer 

a realidade de nosso serviço, a estrutura da UBS, as atribuições das profissões, 

comportamento da demanda espontânea, assim como todos os programas 

estabelecidos pelo Ministério de Saúde. Na unidade dois, análise estratégica, foi 

definido o foco de intervenção, objetivos, metas e indicadores, justificativa, ações de 

intervenção a desenvolver durante o projeto, logística para garantir o cumprimento das 

ações, e o cronograma de atividades, assim como foram elaborados os instrumentos 

a ser utilizados, neste caso a ficha espelho, a planilha de coleta de dados, e planilha 

OMIA, elaborado no final o projeto de intervenção. Na unidade três, com a construção 

do relatório de intervenção houve o favorecimento da pratica do projeto com a 

elaboração dos diários de intervenção e os instrumentos disponibilizados com 

participação ativa dos profissionais da equipe de saúde da UBS, comunidade e 

gestores de saúde do município. 
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Na unidade quatro permitiu-se avaliar os resultados obtidos, fazendo a 

discussão dos mesmos e elaborando o relatório para gestores e comunidade em 

geral, para informar o comportamento do projeto, as facilidades e dificuldades no 

cumprimento das ações. Por fim, a última etapa foi finalizada com a elaboração de 

reflexão crítica sobre o processo pessoal de aprendizagem. 

O contato mais próximo com a comunidade foi ótimo. Pode –se sentir o 

envolvimento da equipe nesta ideia, assim como tivemos o apoio da gestora municipal 

e coordenadora de Atenção Básica. Conseguimos sensibilizar e acrescentar a 

Participação Comunitária em Saúde das crianças com a realização de atividades 

coletivas nos cenários comunitários, estabelecendo e mantendo a inter - setorialidade 

com os setores envolvidos na intervenção.  

Visando manter esta integração, foi criado o Comitê de Apoio a Família, 

Comissões de Avaliação a Crianças com Riscos, sendo elaborado e aprovado o Plano 

Municipal da Primeira infância, no marco da Intervenção, fortalecendo as políticas 

públicas e estratégias em Saúde da Criança. 

No geral, aprendemos bastante. As horas no computador fazendo atividades, 

a receptividade das orientações advindas da professora orientadora, os livros, enfim, 

tudo que aconteceu no decorrer do período de formação foi de fundamental 

importância para nossa formação profissional servido de apoio quanto a aplicação dos 

conhecimentos na prática favorecendo uma melhor assistência à saúde e qualificando 

a Atenção Primária em Saúde (APS). 
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 Ficha Espelho  
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