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Introdução

Polo Corinto

Desenvolvimento

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) tem como foco a inclusão
da família no modelo assistencial nacional e público em saúde
(SANTOS, 2008). A proposta da assistência à criança se baseia na
promoção, prevenção, diagnóstico precoce e recuperação dos
agravos à saúde (MINAS GERAIS. SECRETARIA ESTADUAL DE
SAÚDE,
2005).
Considerando
a
importância
do
acompanhamento da criança, torna-se relevante a
sistematização e avaliação deste processo, que implica na
garantia de acesso, efetividade das ações e garantia dos
princípios da universalidade e da eqüidade.

Objetivo
Avaliar o impacto das intervenções no programa de
acompanhamento das crianças no primeiro ano de vida pela
equipe de Estratégia da Saúde da Família (ESF) Vila do Príncipe
(VP) do município de Serro – MG.

Metodologia

Percebeu-se a falta de planejamento e o déficit de
informações em relação ao acompanhamento da criança
pela Equipe de Saúde da Família Vila do Príncipe. Diante
das dificuldades detectadas, realizou-se intervenções
através de um plano de ação, de educação permanente e
capacitação. Tal intervenção visou à estruturação deste
serviço, tornando-se necessária a avaliação deste processo
de trabalho.

Resultados
Tabela 1 - Avaliação do acompanhamento das crianças no
primeiro ano de vida antes e após as intervenções na ESF
VP – Serro/MG.
Dados coletados

2009/ 2010

2010/2011

AME*
Teste do Pezinho até
7°dia

29,62%

63,6%

80%

98,03%

1,14

2,59

47

92

50%

76,47%

94%
97,77%
96,2%

100%
100%
90,9%

Média de consulta até 6
meses de vida

Trata-se de um estudo de análise secundária. A coleta de dados
foi realizada na unidade básica da ESF Vila do Príncipe no
município de Serro – MG, incluindo as crianças com até um ano
de vida em 28 de fevereiro de 2010 e em 28 de fevereiro de
2011, cadastradas e residentes na região de cobertura desta
equipe de ESF desde o nascimento. A faixa etária determinada
nesta pesquisa baseia-se no período de implantação da
sistematização do acompanhamento da criança na unidade de
saúde Vila do Príncipe, 1° março de 2010, totalizando um
período de um ano, além da maior vulnerabilidade das crianças
nesta fase da vida. Foram avaliados os dados de 50 crianças,
antes das intervenções e de 51 crianças, após.

Considerações finais

Referências

Os resultados demonstram uma melhoria na situação do
acompanhamento da criança após serem realizadas
intervenções pela equipe, embora haja necessidade de
mais esforços para a melhoria destes indicadores.

Nº total de consultas/ano
Crianças inscritas na
puericultura
Imunização contra 1°
Hepatite B de
2°
acordo com a dose 3°

Fonte: SIAB 2009, 2010, 2011 e dados dos Agentes Comunitários de Saúde.
*Aleitamento Materno Exclusivo até o sexto mês de vida
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