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RESUMO 
 

 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Professora Yolita de Araújo Moura possui 2.642 
usuários cadastrados, destes 150 são crianças de 0 a 5 anos. A ausência desse 
público nas ações de puericultura sempre é discutida durante as reuniões mensais 
da equipe. Assim, a intervenção objetiva ampliar a adesão da população de crianças 
de 0 a 5 anos e seus representantes nas atividades de puericultura na comunidade 
atendida pela equipe de saúde na unidade referenciada, propondo ações voltadas a 
problematização das práticas por meio de espaços de Educação Permanente em 
Saúde (EPS) entre os profissionais, fortalecimento das visitas domiciliares, bem 
como o incremento de ações que estimulem a participação das crianças e seus 
representantes nas atividades mencionadas. O projeto ora apresentado se baseou 
no diagnóstico situacional do território, sendo identificadas as características gerais 
da população e os principais problemas de saúde, assim como as dificuldades dos 
profissionais no exercício de suas atividades. A revisão de literatura foi feita sobre o 
tema escolhido em bases de dados como da Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), Biblioteca Virtual da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
Google Acadêmico, usando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 
puericultura, saúde da criança e atenção básica. Espera-se que as estratégias 
apontadas possam proporcionar melhoria nos indicadores de saúde da região e que 
possam servir de exemplo para as outras unidades básicas do município. 
 
Palavras-chaves: Puericultura. Saúde da Criança. Atenção Básica. 

 

 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
 

The Basic Health Unit (UBS) Professor Yolita de Araújo Moura has 2,642 
registered users, of these 150 are children from 0 to 5 years old. The absence 
of this public in childcare actions is always discussed during the team's monthly 
meetings. Thus, the intervention aims to broaden the adherence of the 
population of children aged 0 to 5 years and their representatives in the 
childcare activities in the community attended by the health team in the 
referenced unit, proposing actions aimed at problematizing practices through 
Permanent Education spaces in Health (EPS) among professionals, 
strengthening of home visits, as well as the increase of actions that encourage 
the participation of children and their representatives in the mentioned activities. 
The present project was based on the situational diagnosis of the territory, 
identifying the general characteristics of the population and the main health 
problems, as well as the difficulties of the professionals in the exercise of their 
activities. The review of the literature was made on databases chosen by the 
Scientific Electronic Library Online (Scielo), Virtual Library of the Federal 
University of Minas Gerais (UFMG) and Google Scholar, using the Descriptors 
in Health Sciences (DeCS): childcare, child health and basic care. It is hoped 
that the strategies pointed out can provide improvement in the health indicators 
of the region and that can serve as an example for the other basic units of the 
municipality. 
 
Key-words: Child-care. Child Health. Basic Attention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação do Município de Joaquim Gomes 

 
O município de Joaquim Gomes encontra-se na região nordeste do Estado de 

Alagoas e limita-se com os municípios de Colônia Leopoldina, Flexeiras, São Luiz do 

Quitunde, Matriz de Camaragibe e União dos Palmares. Está inserido na 

mesorregião do Leste Alagoano e na microrregião da Mata Alagoana. O acesso a 

partir de Maceió é feito através das rodovias pavimentadas BR-104 e BR-101, com 

percurso em torno de 63 km (ALAGOAS, 2005). 

A cidade tem raízes num antigo engenho intitulado de São Salvador, que era 

propriedade de José Correia de Araújo Barros, que faleceu em 1900. Por conta de 

uma série de fracassos vinculados aos seus negócios, deixou sua propriedade 

alienada a uma unidade bancária. No ano de 1890 a filha desse cidadão (Maria 

Amélia Rêgo) casou-se e seu cônjuge (Joaquim Gomes da Silva Rêgo) decidiu 

administrar seus negócios adquirindo do banco credor a propriedade então alienada. 

Umas das primeiras ações de Joaquim Gomes foi edificar uma igreja que consagrou 

a Nossa Senhora da Conceição padroeira do local (ALAGOAS, 2015, IBGE, 2018a). 

 O nome original do município foi Urucu, em alusão a uma fruta da região. 

Ademais, antes da colonização o espaço era ocupado por índios Urupês. Ainda hoje 

existem descendentes da tribo dos Urupês, que habitam o povoado Cocal. São 

morenos, com cabelos lisos e dedicam-se ao cultivo da lavoura (ALAGOAS, 2015; 

IBGE, 2018a). 

Em 25 de agosto de 1962 por meio da Lei nº. 2.468 o povoado progressista 

obteve autonomia administrativo elevando assim, à categoria de município, que 

recebeu o nome do seu fundador Joaquim Gomes. Sendo constituído oficialmente 

em 25 de setembro do mesmo ano como território desmembrado de Passo de 

Camaragibe (ALAGOAS, 2015; IBGE, 2018a). 

O município possui o pior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) da Região Metropolitana, que é de 0,531. Tal índice considera a longevidade, a 

educação e a renda e se relaciona diretamente com as condições e vida e o 

processo saúde-doença vivenciado pela população (ALAGOAS, 2017). 
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1.2 Aspectos da Comunidade 

 
 O último censo apresentou uma população de 22.575 habitantes em Joaquim 

Gomes, destes 8.098 são residentes da zona rural e 14.477 da zona urbana (IBGE, 

2010). Para 2018 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou 

uma população de 23.903 habitantes no município citado (IBGE, 2018b).  

No que se refere à faixa etária e sexo da população o município se encontra 

estruturado conforme Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Distribuição da população de Joaquim Gomes, considerando sexo e faixa 

etária. 

Faixa Etária Mulheres  Homens 

0-4 1230 1240 

5-9 1367 1367 

10-14 1356 1487 

15-19 1140 1208 

20-24 956 1055 

25-29 910 904 

30-34 782 797 

35-39 685 656 

40-44 577 561 

45-49 498 520 

50-54 423 441 

55-59 349 383 

60-64 232 283 

65-69 190 266 

70-74 151 143 

75-79 80 85 

80-84 44 55 

85-89 32 25 

90-94 39 21 

95-99 14 19 

100+ - 4 

Total 11.055 11.520 
Fonte: IBGE (2010).  

 

A taxa de escolarização entre indivíduos de 6 a 14 anos foi de 93.9 em 2010, 

fato que fez o município ocupar a posição 86 de 102 dentre as cidades do estado e a 

posição 5237 de 5570 dentre as cidades do país (IBGE, 2010). 

Em 2014 foram registradas 38 escolas sendo cinco de gestão estadual, 28 

municipal e 05 de inciativa privada (ALAGOAS, 2015). Em 2015 os discentes dos 

anos iniciais da rede pública do município obtiveram nota média de 3.7, de acordo 
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com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Já para os discentes 

dos anos finais, essa nota foi de 3.3. Na comparação com os outros municípios 

alagoanos a nota dos alunos dos anos iniciais colocou a cidade na posição 84 de 

102. No que concerne à nota dos alunos dos anos finais a cidade ocupou a posição 

34 de 102 (IBGE, 2016). 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

em 2014 o número de famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família foi de 

4.225 e o número de pessoas inscritas no Cadastro Único foi de 18.717 (ALAGOAS, 

2015). 

A maior fração dos munícipes possui renda mensal inferior a meio salário 

mínimo (79%). Ademais, possui a maior taxa de analfabetismo (38%) e uma taxa de 

trabalho infantil de 5%. A cidade possui 1.007 residências sem banheiro ou vaso 

sanitário (18%), logo se conclui que para cerca de 4.000 pessoas o destino dos 

desejos é impróprio, contaminando solo, fontes de água etc (ALAGOAS, 2017). 

No que tange ao monitoramento de óbitos materno-infantil no período 2012 a 

2015, Joaquim Gomes apontou casos nos 04 anos da série. Em 2016 houve registro 

de 04 óbitos, até o oitavo mês do ano. Os óbitos neonatais também sucederam em 

todos os anos da série, sendo 05 em 2012, 06 em 2013, 06 em 2014 e 05 em 2015. 

Há referência a óbitos fetais em todos os anos, entre 05 e 07 ocorrências e 04 em 

2016, até agosto (ALAGOAS, 2017). 

 

1.3 O Sistema Municipal de Saúde 

 

A cidade de Joaquim Gomes é organizada com os seguintes 

estabelecimentos de saúde: Unidade de Saúde da Família (USF) Laercio Dias de 

Abreu, Unidade Básica de Saúde (UBS) Joaquim Gomes, Unidade Autorizadora de 

Tratamento Fora de Domicílio (TFD) Intermunicipal, Serviço de Reabilitação 

Intermunicipal Vênus Maria da Silva, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de 

Joaquim Gomes, Programa Saúde da Família (PSF) Usina Agrisa, PSF Professora 

Yolita Araújo de Moura, PSF Feliz Deserto, PSF da Casal, PSF Asplana, Posto de 

Saúde Sítio Canto, PSF Cacimbas, Polo Base Indígena Wassu Coca, Módulo 

Odontológico, Hospital Municipal Ana Anita Gomes Fragoso, Centro de 

Especialidade Odontológica Enfermeira Julia Araújo Pessoa e Centro de Atenção 

Psicossocial  (CAPS I) José Ângelo da Silva (CNES, 2018).  
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O Departamento de Atenção Básica (DAB) contrariando a previsão do IBGE 

indica uma população de 24.174 em 2018, sendo esta coberta com cinquenta e dois 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e oito Equipes de Saúde da Família (eSF), 

além de uma Equipe de Saúde Bucal Modalidade II (DAB, 2018). 

Joaquim Gomes possui uma cobertura de 100% da sua população com a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) através de oito equipes, com a vinculação de três 

profissionais do Programa Mais Médicos. Conta com um Núcleo Ampliado de Saúde 

da Família (NASF) e com três pontos de acesso ao Programa Telessaúde Brasil 

Red, que se configura como significante ferramenta de teleconsultoria, 

telediagnóstico e teleducação. A cidade não possui academia de saúde, que se 

refere a um espaço munido de equipamentos, estrutura e profissionais capacitados, 

objetivando a promoção da saúde e produção do cuidado e de modos de vida 

saudáveis da população (ALAGOAS, 2017). 

O Hospital Municipal Ana Anita Fragoso, de gestão municipal, presta 

atendimento de urgência e emergência e internação. Dispõe de cinquenta leitos, 

sendo vinte e três em clínica médica, dezoito em clínica pediátrica, quatro em clínica 

cirúrgica, cinco leitos em obstetrícia clínica, além dos serviços de ultrassonografia, 

laboratório clínico e eletrocardiografia. Tem como referência o Hospital Geral do 

Estado (HGE), localizado na capital do estado (ALAGOAS, 2017). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde Professora Yolita de Araújo Moura 

 
A UBS Professora Yolita de Araújo Moura fica localizada no centro da cidade, 

na Rua Doutor Nelito. A estrutura física não é ampla, trata-se de uma pequena casa 

adaptada subdividida em: Recepção/Arquivo (funcionando no mesmo local), sala de 

espera, sala de vacina, consultório odontológico, consultório de enfermagem e 

médico, todos estes espaços possuem ao menos uma pia para lavagem de mãos.  A 

unidade dispõe de dois banheiros, sendo um para os usuários e funcionários e outro 

localizado na copa. Não há espaço de área externa e para a Farmácia (JOAQUIM 

GOMES, 2018). 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família Professora Yolita de Araújo Moura 
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A eSF Professora Yolita de Araújo Moura é formada por 16 profissionais 

sendo: uma Médica, uma Enfermeira, uma Técnica de Enfermagem, uma Cirurgiã 

Dentista, uma Auxiliar de Saúde Bucal, oito ACS, uma Agente Administrativa, uma 

Auxiliar de Serviços Gerais e um Vigilante (JOAQUIM GOMES, 2018).  

 

1.6 O funcionamento da Unidade Básica de Saúde Professora Yolita de Araújo 

Moura 

 

A UBS funciona de segunda a sexta no período matutino e vespertino (7h às 

12h e 13h às 16h). A maior parte dos atendimentos acontece na unidade através de 

pré-agendamento ou por demanda espontânea. Há ainda as visitas domiciliares que 

são realizadas de forma multidisciplinar (JOAQUIM GOMES, 2018).  

 

1.7 O Dia a dia da equipe Professora Yolita de Araújo Moura 

 

O trabalho da eSF é destinado a toda população, contudo apresenta um 

enfoque ao atendimento dos grupos prioritários como puericultura, gestantes, 

hipertensos e diabéticos.  

São realizadas reuniões periódicas com mulheres, adolescentes e idosos 

sobre temas variados, visando promoção da saúde, cultura da paz e esclarecimento 

sobre as condições de saúde e doença mais comuns à comunidade. As visitas 

domiciliares são realizadas semanalmente aos pacientes acamados ou indivíduos 

com dificuldade de locomoção.  

Diariamente são realizadas atividades coletivas na sala de espera, 

objetivando a prevenção de doenças e promoção de saúde. Diariamente o 

acolhimento é praticado por qualquer profissional que estiver laborando na UBS. 

(JOAQUIM GOMES, 2018).  

 

1.8 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade (primeiro 

passo) 

 

A partir da observação do trabalho realizado na UBS a equipe pôde apontar 

os principais problemas relacionados ao processo saúde-doença que acometem a 

comunidade, dentre os quais se destacam: 
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 Baixa adesão de crianças em ações de puericultura;  

 Erros alimentares na faixa pediátrica;  

 Condições de saneamento básico precários na cidade; 

 Desatualização do cartão vacinal; 

 Elevada incidência de parasitoses na população; 

 Dificuldade na avaliação de crescimento e desenvolvimento infantil; 

 

1.9 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de intervenção 

(segundo passo) 

 
Quadro 1 - Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde, Unidade Básica de Saúde Professora Yolita de 

Araújo Moura, município de Joaquim Gomes, estado de Alagoas. 

Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 
enfrentamento*** 

Seleção/ 
Priorização**** 

Baixa adesão de crianças 
em ações de puericultura. 

Alta 6 Total 1º 

Erros alimentares na faixa 
pediátrica  

Alta 4 Total 2º 

Desatualização do cartão 
vacinal  

Alta 4 Total 3º 

Condições de saneamento 
básico precárias 

Alta 6 Fora 4º 

Elevada incidência de 
parasitoses 

Alta 6 Fora 5º 

Dificuldade em avaliar 
crescimento e 
desenvolvimento das 
crianças 

Alta 3 Fora 6º 

*Alta, média ou baixa 

** Total dos pontos distribuídos até o máximo de 30 

***Total, parcial ou fora 

****Ordenar considerando os três itens 
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2. JUSTIFICATIVA 

 
 
 

“O termo “puericultura” etimologicamente quer dizer: puer = criança e 

cultur/cultura = criação, cuidados dispensados a alguém” (UNASUS, 2012). 

Logo se percebe que puericultura se dá pelo acompanhamento periódico e 

sistemático das crianças para avaliação de seu crescimento e desenvolvimento, 

vacinação, orientações aos pais e/ou cuidadores a respeito da prevenção de 

acidentes, aleitamento materno e orientação alimentar no período do desmame, 

higiene individual e ambiental, assim como pela identificação precoce dos agravos, 

objetivando a intervenção efetiva e eficaz. Tal demanda exige a atuação de toda a 

equipe de saúde e multiprofissional que acompanha a criança e sua família através 

da consulta de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica, grupos 

educativos e visitas domiciliares, na perspectiva da Atenção Básica (UNASUS, 

2012). 

O Ministério da Saúde (MS) indica que a avaliação periódica da saúde da 

criança possibilita o acompanhamento da evolução individual, identificando aquelas 

de maior risco de morbimortalidade, apontando precocemente os riscos de 

desnutrição e obesidade, efeitos básicos da instalação ou do agravamento da maior 

parcela dos problemas de saúde infantil. Esse monitoramento do crescimento 

permite ainda o estímulo ao aleitamento materno exclusivo, a orientação apropriada 

da introdução da alimentação complementar, prevenindo problemas comuns durante 

o primeiro ano de vida (UNA-SUS, 2012). 

A Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) indica que deve ser dada especial 

atenção em relação ao combate à mortalidade infantil e fetal no município de 

Joaquim Gomes, visto que é persistente a ocorrência de tais óbitos, carecendo desta 

forma, de maior intervenção municipal (ALAGOAS, 2017). 

A Unidade de Saúde Professora Yolita de Araújo Moura possui 2.642 usuários 

cadastrados, destes 150 são crianças de 0 a 5 anos. A ausência desse público nas 

ações de puericultura sempre é discutida durante as reuniões mensais da equipe. 

Nota-se que isso acontece em boa parte por falta de marcação dos ACS ou ainda 

por resistência da família, que prefere atendimento em demanda espontânea a um 

atendimento contínuo de promoção e prevenção.  
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Diante das informações expostas o projeto ora apresentado se propõe a 

aumentar à adesão as ações de puericultura na UBS referenciada, através da 

qualificação dos profissionais de saúde, fortalecimento das visitas domiciliares e 

efetivação de estratégias que incentivem a participação ativa desse público nessas 

ações. Julga-se que a proposta vai proporcionar um melhor atendimento à 

população pediátrica, resultando em uma vida mais saudável e segura, refletindo por 

consequência nos indicadores relativos ao tema. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar um projeto de intervenção para maior adesão da população de 

crianças de 0 a 5 anos e seus representantes nas atividades de puericultura na 

comunidade atendida pela Equipe Professora Yolita de Araújo Moura, Alagoas. 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Sensibilizar os atores sociais envolvidos no projeto; 

 Capacitar a equipe da UBS para o desenvolvimento das atividades de 

puericultura; 

 Fortalecer as visitas domiciliares; 

 Desenvolver ações que estimulem a participação das crianças e seus 

representantes nas atividades de puericultura.  
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4. METODOLOGIA 

 
O projeto ora apresentado se baseou no diagnóstico situacional do território, 

sendo identificadas as características gerais da população e os principais problemas 

de saúde, assim como as dificuldades da eSF no exercício de suas atividades.  

Para efetivação de tal diagnóstico foram considerados os dados do IBGE, 

DAB e do Perfil Municipal, bem como os documentos da SMS e da própria UBS.  

Após algumas reuniões com a equipe foi priorizado o problema da baixa 

adesão de crianças às consultas de puericultura, vislumbrando as repercussões a 

curto e longo prazo na comunidade, diante de uma intervenção neste contexto.   

Depois de realizado o diagnóstico situacional, foram planejadas intervenções 

para amenizar o problema priorizado, seguindo o método do Planejamento 

Estratégico Situacional (PES) (CAMPOS; FARIA; SANTOS, 2010). 

A revisão de literatura foi feita sobre o tema escolhido em bases de dados 

como da Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Google Acadêmico, usando os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): puericultura, saúde da criança e atenção 

básica. 
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Cada contato entre a criança e os serviços de saúde, independente das 

circunstâncias, queixa ou patologia que o gerou, necessita ser encarado como uma 

oportunidade para a análise integrada e preditiva de sua saúde, e para uma ação 

resolutiva de promoção da saúde, com significativo cunho educativo. O 

acompanhamento sistemático do crescimento da criança se revela como eixo central 

desse atendimento (BRASIL, 2002). 

A organização da assistência à criança, que se materializa pela captação 

precoce, precisa por conseguinte abarcar uma gama de atividades programadas – 

atendimentos individuais e coletivos e atividades educativas e promocionais com as 

famílias – e também prever o acolhimento e o atendimento da criança doente. Em 

qualquer ocasião, o acesso ao serviço de saúde deve estar plenamente garantido. A 

captação deve ocorrer desde a vida intra-útéro (durante o pré-natal) e persistir 

através de qualquer oportunidade de contato com a família e criança, na demanda 

espontânea pela Atenção Básica ou ainda pelas visitas domiciliares realizadas pelos 

ACS (MINAS GERAIS, 2004). 

O MS vislumbrando a qualidade de atendimento à criança sugere o 

Calendário de Acompanhamento da Criança, que segue o seguinte padrão: no 1º 

ano de vida - sete consultas individuais (na 1a semana, no 1° mês, no 2º mês, no 4º 

mês, no 6º mês, no 9º mês e no 12º mês), quatro participações em sessões de 

grupos educativos e doze visitas domiciliares pelo ACS, no 2º ano de vida – duas 

consultas individuais e doze visitas domiciliares e a partir de dois anos até os cinco 

anos - uma consulta individual anual e doze visitas domiciliares anuais (BRASIL, 

2002; MINAS GERAIS, 2004). 

O Cartão da Criança é o principal instrumento usando em todo país para esse 

acompanhamento e deve ser encarado como um “cartão de identidade” da criança 

até cinco anos. Neste documento são registrados alguns dos eventos importantes 

para a sua saúde: condições de nascimento, os valores do peso, as habilidades 

desenvolvidas nas várias idades e as vacinas já realizadas e programadas (MINAS 

GERAIS, 2004). 

O profissional de saúde ao trabalhar com a criança deve agir mesmo na 

ausência de doenças, objetivando logicamente preveni-las e elevar o nível de saúde 

e qualidade de vida do seu paciente, com dois papéis de destaque: o de “advogado”, 
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protegendo e orientando comportamentos adequados ao público citado e o de 

educador em saúde, invariavelmente exercido para sensibilizar e conscientizar 

aqueles que cuidam da criança, socializando e expandindo conhecimentos que irão 

favorecer a coletividade como um todo (RICCO; ALMEIRA; DEL CIAMPO, 2005).  

Segundo Oliveira (2009 apud Gubert 2015) dentre as áreas atuais de cuidado 

à saúde na ESF, um das táticas utilizadas para o acompanhamento da saúde das 

crianças é o Programa de Puericultura, que tem como intuito acompanhar o 

crescimento e o desenvolvimento; orientar sobre prevenção de acidentes perante a 

faixa etária; avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor; identificar dúvidas e 

dificuldades da mãe e de outros membros da família, buscando elucida-las; observar 

a cobertura vacinal; estimular a prática do aleitamento materno; orientar a introdução 

da alimentação complementar; e prevenir as doenças que frequentemente atacam 

as crianças no primeiro ano de vida, como a diarreia e as infecções respiratórias.  

O foco e a tarefa da Puericultura são exatamente afastar, tanto quanto 

possível, todas as influências negativas sobre a criança e o adolescente, mantendo- 

os eutróficos e hígidos, com desenvolvimento saudável e pleno de suas 

potencialidades, alcançando a fase adulta com saúde e qualidade de vida. Sendo 

assim, cuidando da saúde da criança, consequentemente se estará cuidando da 

saúde do adulto que ela será (RICCO; ALMEIRA; DEL CIAMPO, 2005).  

As ações de Puericultura carecem considerar toda a família, tendo, contudo, 

um enfoque especial em relação à mãe, visto que esta será sempre o melhor agente 

de saúde, por ser aquela pessoa que melhor conhece e cuida da criança, sendo 

fundamental dedicar suficiente tempo e atenção à mesma, orientando-a em atitude 

de diálogo, relegando sistematicamente posturas impositivas ou autoritárias. É 

preciso buscar a todo o momento fortalecer a sua autoestima e o vínculo mãe-filho, 

não restringindo o tempo na orientação materna e nem tampouco reforços positivos 

quando de seus sucessos, o que fará com que a mesma sinta-se segura e 

valorizada. Sendo assim, certamente será suavizado e esclarecido o seu papel, o 

que se desdobrará em benefícios para a criança que, afinal, é o centro de toda a 

questão (RICCO; ALMEIRA; DEL CIAMPO, 2005).  

De acordo com Alves, Moulin e Santos (2013) o acompanhamento do 

crescimento em paralelo com do acompanhamento do desenvolvimento é enxergado 

como eixo integrador e mola mestre de todas as ações de atenção à saúde da 

criança. Caracteriza-se por sua baixa complexidade tecnológica e sua considerável 
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relevância na prevenção de problemas nutricionais, na vigilância à saúde e na 

promoção de comportamentos saudáveis. Assim sendo, desde que foi instituído 

como uma ação básica de saúde vem proporcionando reflexo extraordinário na 

morbimortalidade infantil. Entretanto, constantemente os profissionais de saúde 

enfrentam entraves objetivos para programar essas ações.  

 

A equipe básica (médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 
ACS) é responsável pelas atividades envolvidas no 
acompanhamento da criança, sendo desejável a participação 
de outros profissionais que compõem a equipe de apoio 
(psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, equipe de saúde 
bucal, profissional da zoonose e outros) (MINAS, GERAIS, 
2004).  

 

A assistência à saúde da criança se ancora na promoção de saúde, 

diagnóstico precoce, prevenção e recuperação de agravos. E para efetividade dessa 

premissa é fulcral o empenho da família e da equipe das variadas organizações 

governamentais ou não (MINAS GERAIS, 2004).  

Alves, Moulin e Santos (2013) ao analisarem o planejamento à atenção à 

população infantil sinalizam que existem diversas modalidades de atendimento, das 

quais destacam: visitas domiciliares, “primeira semana saúde integral”, consulta 

individual e grupo operativo. Cada uma exerce objetivos específicos e poderá ser 

efetuada por diferentes profissionais da equipe de saúde, conforme sua formação, 

suas habilidades pessoais, sua disponibilidade, etc.  

O uso das diversas modalidades de atendimento é uma extraordinária 

estratégia de abordagem, uma vez que possibilita envolver toda a equipe no 

acompanhamento da criança, permite uma abordagem integral da saúde e ajuda a 

equacionar a agenda dos profissionais. A escolha das modalidades de atendimento 

ficará condicionada as características da população assistida pela equipe, mas 

também e, sobretudo, das características da própria equipe (ALVES; MOULIN; 

SANTOS, 2013). 

As autoras evidenciam ainda que os grupos operativos neste contexto 

objetivam: avaliar e promover o crescimento e o desenvolvimento; avaliar e 

promover o aleitamento materno e alimentação de desmame; realizar atividade de 

educação para saúde com a participação dos pais ou responsáveis, com ênfase em 

- prevenção de doenças e acidentes, higiene, aspectos da educação infantil; 
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puberdade e sexualidade e outros temas sugeridos pelos participantes; preencher a 

caderneta de saúde da criança.  

Somado a isso, segundo Glascoe (1998 apud BLANK 2003) o atendimento de 

puericultura em grupo tem ainda a vantagem de mesclar a orientação preventiva 

com a troca de experiências entre os pais, uma boa aquisição de conhecimento e 

satisfação da comunidade.  
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6. PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “baixa adesão de crianças em 

ações de puericultura”, para o qual se registra uma descrição do problema 

selecionado, a explicação e a seleção de seus nós críticos, de acordo com a 

metodologia do PES (CAMPOS; FARIA; SANTOS 2017).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

A SESAU alertou que é preciso focar em estratégias que possam amenizar os 

indicadores relativos à mortalidade infantil em Joaquim Gomes, considerados 

preocupantes, sendo necessário assim, maior intervenção municipal (ALAGOAS, 

2017).  

A escolha desse tema está associada à forma simples de se lidar com 

diversos problemas em uma população definida como “futuro da humanidade”. 

Assim sendo, o projeto aqui apresentado priorizou a problemática da baixa adesão 

de crianças em ações de puericultura na UBS Professora Yolita de Araújo Moura. 

Julga-se que o fortalecimento de tais ações possa contribuir no crescimento e 

desenvolvimento infantil na faixa etária de 0 a 5 anos na região adstrita, causando 

reflexo nos indicadores acima mencionados. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

A UBS Professora Yolita de Araújo Moura possui 2.642 usuários cadastrados, 

destes 150 são crianças de 0 a 5 anos. A ausência deste público nas ações de 

puericultura sempre é discutida durante as reuniões mensais da equipe. Nota-se que 

isso acontece em boa parte por falta de marcação dos ACS ou ainda por resistência 

da família que prefere atendimento em demanda espontânea a um atendimento 

contínuo de promoção e prevenção.  

 

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo) 

 

 Falta de espaços de Educação Permanente em Saúde (EPS) entre a equipe 

da UBS voltados ao desenvolvimento das ações de puericultura; 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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 Falhas nas visitas domiciliares; 

 Insuficiência de ações que estimulem a participação das crianças e seus 

representantes nas atividades de puericultura. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 
Quadro 2 - Desenho das operações relacionado ao nó crítico 1 ao problema “baixa adesão 

de crianças em ações de puericultura”, na população sob responsabilidade da eSF 

Professora Yolita Araújo Moura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nó crítico 1 Falta de espaços de EPS entre a equipe da UBS voltados ao 
desenvolvimento das ações de puericultura 

Operação 
(operações) 

Instituir espaços de EPS entre os profissionais da UBS.  

Projeto Problematizar é preciso 

Resultados 
esperados 

Qualificação dos profissionais sobre as práticas de puericultura;  
Fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores e do trabalho em equipe;  
Aperfeiçoamento dos serviços realizados com o grupo operativo evidenciado. 

Produtos 
esperados 

Atividades lúdicas a serem desenvolvidas com o grupo operativo; 
Materiais informativos sobre a temática; 
Fluxo de serviços relacionado à puericultura. 

Recursos 
necessários 

Político: Articulação junto à Direção da UBS, SMS e Prefeitura para o apoio as 
ações. 
Cognitivo: O Médico e o Enfermeiro da UBS têm o atributo de promover ações 
de educação em saúde com os demais profissionais da equipe, visando à 
propagação do conhecimento. 

Recursos críticos Politico 

Controle dos 
recursos críticos 

Político: Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura. 
Motivação: Favorável. 

Ações estratégicas Apresentar o projeto aos atores sociais envolvidos na ação. 

Prazo 60 dias. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico e Enfermeiro da UBS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A ação será acompanhada pela adesão dos profissionais aos encontros de 
EPS, pelos produtos gerados a partir desses encontros e por meio de 
avaliações qualitativas aplicadas entres os envolvidos.  
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Quadro 3 - Desenho das operações relacionado ao nó crítico 2 ao problema “baixa adesão 

de crianças em ações de puericultura”, na população sob responsabilidade da eSF 

Professora Yolita Araújo Moura, do município Joaquim Gomes, estado de Alagoas. 

 
 

Nó crítico 2 Falhas nas visitas domiciliares 

Operação 
(operações) 

Sensibilizar os profissionais da UBS quanto à importância das visitas 
domiciliares para a eficácia das ações de puericultura na UBS; 
Promover rodas de conversa entre os profissionais para o fortalecimento da 
visita domiciliar; 
Realizar visita domiciliar na primeira semana de vida do recém-nascido (RN), 
bem como as outras previstas no Calendário de Acompanhamento da 
Criança; 
Estimular o vínculo entre o binômio mãe-filho; 
Identificar dúvidas e dificuldades da puérpera em desempenhar o papel de 
mãe; 
Oferecer orientações sobre os cuidados básicos com a criança (de 0 a 5 
anos); 
Avaliar a adaptação da criança ao meio extra-uterino; 
Incentivar a prática do aleitamento materno; 
Preencher do cartão da criança; 
Agendamento da primeira consulta médica do RN para sua matricula no 
Programa de Puericultura da UBS;  
Incentivar as famílias a permanecerem no Programa de Puericultura da UBS. 

Projeto A saúde mais perto de você 

Resultados 
esperados 

Maior adesão ao aleitamento materno exclusivo; 
Maior contato entre o binômio mãe-filho; 
Maior adesão às ações de puericultura; 
Amenizar as dúvidas da família quando aos cuidados básicos com a criança 
(de 0 a 5 anos); 
Ampliação do vínculo entre a comunidade e a os profissionais da UBS. 

Produtos 
esperados 

Avaliação da criança em várias fases; 
Conhecimentos básicos sobre cuidados e higiene necessários a criança (de 0 
a 5 anos) compartilhados; 
Cartão da Criança preenchido com informações relacionadas a criança (de 0 
a 5 anos);  
Primeira consulta médica do RN agendada, para sua matrícula no Programa 
de Puericultura da UBS. 
Agendamento das famílias nas atividades de puericultura. 

Recursos 
necessários 

Cognitivo: responsabilidade da eSF na realização de visita domiciliar na 
primeira semana de vida do RN. 

Recursos críticos Não há 

Controle dos 
recursos críticos 

- 

Ações estratégicas Articulação da equipe para realização do atendimento em visita domiciliar. 

Prazo 30 dias 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico e Enfermeiro da UBS 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Número de famílias visitadas; 
Avaliação das visitas pelos usuários; 
Informações inseridas no cartão da criança durante as visitas; 
Adesão às ações de puericultura. 
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Quadro 4 - Desenho das operações relacionado ao nó crítico 3 ao problema “baixa adesão 

de crianças em ações de puericultura”, na população sob responsabilidade da eSF 

Professora Yolita Araújo Moura, do município Joaquim Gomes, estado de Alagoas. 

Nó crítico 3 
Insuficiência de ações que estimulem a participação das crianças e seus 
representantes nas atividades de puericultura. 

Operação 

(operações) 

Sensibilizar a população sobre a importância do atendimento regular às 
crianças;  
Desenvolver atividades lúdicas objetivando atrair o público alvo da 
intervenção;  
Fortalecer o grupo operativo, proporcionando o diálogo aberto entre os 
usuários em foco (crianças e responsáveis) e os profissionais de saúde; 
Promover atividades de educação para saúde com a participação das 
crianças e responsáveis, com ênfase em prevenção de doenças e acidentes, 
higiene, prática de amamentação, alimentação de desmame, aspectos da 
educação infantil; e outros temas apontados pelos participantes. 

Projeto 
Proteger o futuro! 

Resultados 

esperados 

Maior adesão ao aleitamento materno exclusivo; 
Maior assiduidade de crianças e seus representantes às consultas de 
puericultura agendadas; 
Diminuição de consultas de demanda espontânea do grupo alvo; 
Prevenção de doenças que frequentemente atacam as crianças na faixa 
etária foco desta intervenção; 
Ampliação da cobertura vacinal; 
Amenizar as dúvidas da família quando aos cuidados com a criança até 05 
anos; 
Representantes mais seguros no que se refere aos cuidados com as crianças 
até 05 anos;  
Acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento da criança 
até 05 anos; 
Ampliar o vínculo mãe-filho; 
Ampliar o vinculo entre a equipe de saúde e as famílias; 
Redução dos indicadores relacionados à morbimortalidade infantil. 

Produtos 

esperados 

Cartão da Criança preenchido com as informações necessárias; 
Materiais ilustrativos elaborados pelos participantes do grupo operativo após 
absorverem os conhecimentos necessários; 
Relatório elaborado pelos profissionais de saúde a partir das ações 
realizadas. 

Recursos 

necessários 

Político: Liberação de espaços em Centros Comunitários para realização das 
atividades relativas ao grupo operativo. 
Articulação junto à SMS e Prefeitura para viabilização das ações. 
Cognitivo: Conhecimento da equipe sobre a temática; 
Financeiro: Para confecção de panfletos, cartazes e banners.  

Recursos críticos 
Cognitivo, Político e Financeiro.  

Controle dos 
recursos críticos 

Político e Financeiro: Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura.  
Motivação: Favorável. 
 
Cognitivo: eSF da UBS 
Motivação: Favorável. 

Ações estratégicas 
Apresentar o projeto aos atores sociais envolvidos na ação 

Prazo 
30 dias. 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

 
Médico e Enfermeiro da UBS 
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Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

A ação será acompanhada pela adesão dos usuários nas atividades de 
puericultura, bem como pelo número de consultas de demanda espontânea 
do público referenciado. A incidência de doenças que frequentemente 
acometem crianças na faixa etária priorizada nesta intervenção também será 
fator de análise, assim como a cobertura vacinal da região adstrita. 
Será também realizada uma avaliação qualitativa em cada encontro do grupo 
operativo, em prol do monitoramento das atividades realizadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A efetivação do Programa de Puericultura em uma UBS não é uma tarefa 

fácil. Para que haja eficácia das ações é necessário à análise do território, para que 

sejam traçadas estratégias factíveis e seguras.  

Percebeu-se, através do diagnóstico situacional, uma baixa adesão às 

atividades de puericultura na UBS. Foi constatado tanto pelo diagnóstico citado 

quanto pelos aportes pesquisados que tal fato influencia em fatores negativos à 

saúde da criança tais como: desmame precoce, erros na introdução alimentar, má 

avaliação do crescimento e desenvolvimento, além de dúvidas referentes ao cuidado 

com a criança por seus representantes. 

Assim sendo, o plano de intervenção objetiva ampliar a adesão às atividades 

de puericultura na UBS, propondo ações voltadas a problematização das práticas 

por meio de espaços de EPS entre os profissionais, fortalecimento das visitas 

domiciliares, bem como o incremento de ações que estimulem a participação das 

crianças e seus representantes nas atividades referenciadas. 

Espera-se que as estratégias apontadas possam proporcionar melhoria nos 

indicadores de saúde da região e que possam servir de exemplo para as outras 

unidades básicas do município. 
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