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Introdução  
O tema foi escolhido devido à dificuldade pessoal no atendimento 
às crianças, por falta de conhecimento e experiência, problema 
que começou a ser sanada depois da disciplina Saúde da Criança, 
ministrada no Curso de Especialização em Atenção Básica à Saúde 
da Família. De acordo com ALVES et al (2008), a utilização das 
várias modalidades de atendimento é uma excelente estratégia 
de abordagem, pois permite o envolvimento da equipe no 
acompanhamento da criança, possibilitando uma abordagem 
integral da criança. A implementação do uso do Protocolo Viva 
Vida para acompanhamento das crianças de zero a cinco anos, 
vinculadas à equipe de saúde da família (ESF) da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de Cordisburgo, foi considerado prioritário, pois 
proporcionou um aprofundamento no estudo do tema e a 
elaboração de um plano de intervenção local, a partir do 
conhecimento teórico e da reflexão sobre a prática realizada na 
Unidade de Saúde Cordisvida, de Cordisburgo.  Para uma 
melhoria efetiva na saúde infantil do município, considera-se 
fundamental a capacitação técnica e o seguimento de normas já 
estabelecidas, bem como um processo de trabalho integrado 
entre as ESFs da UBS, articulando as ações básicas de saúde. 

Implementar  o uso do Protocolo Viva Vida, preconizado pela 
Secretaria de Estado de Minas Gerais na Unidade Básica de Saúde 
Cordisvida, para qualificar a atenção à saúde prestada às crianças 
de zero a cinco anos pela ESF desta Unidade. 

Objetivo 

• Preenchimento correto da Caderneta de Saúde da Criança (CSC) 
durante todos os atendimentos e por toda a ESF; 
• Utilizar a CSC preenchida como instrumento educativo para a 
família; 
• Organizar maior nº de atividades em grupo para pais e 
responsáveis das crianças; 
• Iniciar o trabalho educativo/informativo com os 
pais/responsáveis no pré-natal; 
• Classificar todas as crianças pelos critérios de risco descritos no 
Protocolo Viva Vida; 
• Organizar a agenda da médica para garantir consultas  para 
100% das crianças cadastradas segundo faixa etária,  risco e 
cronograma do Viva Vida; 
• Reinvidicar ao município a  garantia de consultas pediátricas 
para as crianças que dela necessitam; 
• Sensibilizar todos os profissionais sobre a importância do 
acompanhamento da criança e definir as atribuições de cada 
profissional da ESF nessa atividade; 
• Elaborar estratégias conjuntas para o atendimento das crianças 
cujas mães trabalham fora do domicílio, para que as mesmas não 
fiquem sem acompanhamento. 
 

 
.  

Caracterização do Problema 
 Após levantamento bibliográfico e  diagnóstico situacional da 

área de abrangência  da ESF da Unidade Cordisvida, foi feito um 
plano de intervenção para implementação do Protocolo Viva Vida. 
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Considerações finais 
Conclui-se que a atenção integral à saúde da criança deve ser 
oferecida com qualidade e, para isso, precisa contar com 
profissionais qualificados, identificados com a proposta da 
Estratégia Saúde da Família, com equipamentos e materiais 
adequados e com a responsabilidade de gerar informações 
epidemiológicas que propiciem o redirecionamento das ações da 
equipe.  

 

Com a reflexão sobre o processo de trabalho da equipe, aliada a um 
melhor conhecimento sobre o Protocolo Viva Vida  e sua 
importância, foram elaboradas algumas propostas de intervenção 
para qualificar a assistência prestada: 
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