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INTRODUÇÃO 
A desorganização dos prontuários em na ESF Jardim
dos Pescadores tem como principal causador a grande
quantidade de prontuários avulsos, decorrente da falta
de cadastro de famílias em nossa área. Das 2500 que
pessoas moram na área abrangida pelo Jardim, apenas
900 são cadastradas, gerando 1600 prontuários
avulsos. A dificuldade em cadastrar essas famílias é
devido à grande extensão do nosso território e à falta
de transporte para que a equipe as cadastre, que já
estão sendo atendidas na unidade mesmo sem o
cadastramento prévio.

Descrever a experiência da ESF do Jardim dos
Pescadores de elaboração e desenvolvimento de um
projeto de organização dos prontuários avulsos.

OBJETIVO

PLANO DE AÇÃO

Para organizar os prontuários, é necessário cadastrar
os pacientes e agrupar os prontuários avulsos em
Prontuários Familiares. Após uma pesquisa
bibliográfica foi feita uma reunião da equipe para
apresentar o problema, a intervenção e organizar o
processo de trabalho.

METODOLOGIA 
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REFERENCIAL TEÓRICO

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O prontuário familiar e educação continuada são
fundamentais na prevenção e na promoção de saúde.
Por ser muito nova, a ESF Jardim dos Pescadores
necessita aprimorar o básico, para que crie uma base
sólida constituída pela organização, pelo trabalho em
equipe e pela inserção no dia-a-dia da comunidade. A
partir dela, a equipe poderá crescer, conquistando a
experiência necessária para adaptar o processo de
trabalho às necessidade da comunidade e à falta de
recursos, sendo capaz de proporcionar a melhor
assistência possível no contexto no qual está inserida.

A falta de organização dos prontuários familiares
dificulta intervenções que possam ajudar a desenvolver
o núcleo familiar ao impedir a visão da doença no
contexto da família, das fragilidades e dos pontos
fortes da mesma. É fundamental que os profissionais
da ESF detectem os indícios ou riscos que uma pessoa
e sua família possam correr na esfera psicossocial, para
prevenir doenças e alterações na funcionalidade
familiar.

Apoio: Prefeitura de Três Marias


