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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo foi desenvolver um projeto para melhorar a adesão à puericultura na 

comunidade assistida pela Estratégia de Saúde da Família Vila Nova II, no município de 

Manhuaçu – Minas Gerais. A comunidade de Vila Nova está localizada na região periférica do 

município e foi constatada, pelos profissionais de saúde, uma baixa adesão à puericultura, o que 

repercute negativamente no acompanhamento das crianças e na identificação precoce de 

agravos e vulnerabilidade pela equipe de saúde. Foi utilizada, como metodologia, o 

Planejamento Estratégico Situacional. Tal planejamento busca, a partir de uma territorialização, 

identificar e priorizar os problemas existentes em determinada comunidade e elaborar um 

projeto de intervenção visando a melhoria ou resolução do problema encontrado. Foram 

identificados três nós críticos que contribuem para a baixa adesão à puericultura. São eles: o 

conhecimento inadequado das mães e responsáveis sobre a importância da puericultura; o baixo 

vínculo entre a equipe e a comunidade e a baixa cobertura das visitas domiciliares. Inicialmente 

foi feita a revisão da literatura sobre o tema nas bases de dados do Sistema Online de Busca e 

Análise de Literatura Médica, o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), além de sites do Ministério da Saúde, do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Sistema de Informação da Atenção 

Básica (SIAB), do Plano Municipal de Saúde e dos registros da equipe de saúde da UBS Vila 

Nova. Foram também coletadas informações com moradores, representantes de entidades civis 

e profissionais de saúde. Com base no problema e nos nós críticos, foi elaborado o desenho das 

operações, identificados os recursos necessários para alcançar os resultados, analisada a 

viabilidade e elaborada a gestão do plano. Com a implantação deste projeto espera-se uma 

melhoria da adesão à puericultura que acarretará em uma assistência de qualidade aos usuários 

da referida Unidade Básica de Saúde.  
 

 

Palavras-chave: Puericultura. Estratégia Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Saúde da 

Criança. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to develop a project to increase adherence to childcare in the 

community assisted by the Vila Nova II Family Health Strategy, in the municipality of 

Manhuaçu – Minas Gerais. The Vila Nova community is located in the peripheral region of the 

municipality where it was identified a low adherence to children’s health consultation, which 

negatively affects children’s monitoring of growth and development, and early identification of 

diseases and vulnerability by the health team. The Situational Strategic Planning was used as 

methodology. Such planning seeks, from a territorialization, to identify and prioritize the 

existing problems in a given community and to elaborate an intervention project aiming at the 

improvement or resolution of the problem found. Three critical nodes were identified that 

hinder the proper performance of children’s consultation. They are: the inadequate knowledge 

of mothers and guardians about the importance of childcare, the low bond between the health 

team and the community and the low coverage of home visits. Initially, the literature on the 

topic was reviewed in the databases of the Online Medical Literature Search and Analysis 

System, the Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Latin 

American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS ) and Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), in addition to websites of the Ministry of Health, the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), the Primary Care Information System (SIAB) and 

the Municipal Health Plan and records of the health team. Information was also collected with 

leaders of the community and representatives of civil entities and health professionals. Based 

on the problem and critical nodes, the design of the operations was prepared, the necessary 

resources were identified to achieve the results, the feasibility was analyzed and the plan 

management was elaborated. With the implementation of this project, an improvement in 

adherence to childcare is expected, which will result in quality assistance to users of the Basic 

Health Unit. 

 

 

Keywords: Childcare. Family Health Strategy. Primary Health Care. Child Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Aspectos gerais do município 

 

O município de Manhuaçu está localizado na região da zona da mata, Minas Gerais e é 

banhado pelo rio Manhuaçu, que dá nome ao município e significa, na língua tupi, “rio grande”. 

Dista 290 km da capital Belo Horizonte, possui uma área territorial de 628,318 Km2 e altitude 

média de 635 metros (PREFEITURA MUNCIPAL DE MANHUAÇU, 2018). A população 

estimada, em 2019, foi de 90.229 habitantes (IBGE, 2010). O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) é de 0,689, considerado médio 

O município foi criado em 1877, e seu crescimento foi impulsionado pela agricultura 

cafeicultora.  Entre os anos de 1880 e 1930 o café ganhou força na região mineira, e foi nesse 

período em que se desenvolveu a produção de Manhuaçu. É considerada a atividade econômica 

predominante do município, que outrora teve destaque na extração de ouro e outros metais 

preciosos e minerais. Atualmente o município é considerado o polo econômico de prestação de 

serviços e possui uma boa infraestrutura para turismo e para o comércio da região vertente do 

Caparaó (IBGE, 2010). 

O município possui um Produto Interno Bruto (PIB) de 26.924 e uma cobertura de 

esgoto sanitário de 73%. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos é de 97,4% e o número de 

estabelecimentos de ensino fundamental é de 47 escolas e 16 estabelecimentos de ensino médio 

(IBGE, 2010). 

 

1.2 Aspectos da comunidade 

 

Vila Nova é uma comunidade de cerca de 5.000 habitantes, localizada na região 

periférica de Manhuaçu, e foi formada a partir da expansão da cidade. Hoje, a população 

empregada tem sua economia baseada no setor primário, principalmente na economia cafeeira. 

Possui, também, um setor de comércio e serviços em fase de crescimento, com 

aproximadamente 150 estabelecimentos comerciais (IBGE, 2010).  

A estrutura de saneamento básico na comunidade deixa muito a desejar, principalmente 

no que se refere ao esgotamento sanitário, calçamento e infraestrutura urbana. Além disso, parte 

da comunidade vive em moradias bastante precárias. O analfabetismo é elevado, sobretudo 

entre os maiores de 30 anos, assim como a evasão escolar entre menores de 18 anos (IBGE, 
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2010). O Distrito de Vila Nova, conta com duas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

sendo que a ESF Vila Nova II será foco deste trabalho. 

De acordo com o censo do IBGE, 71,0% da população urbana utiliza rede geral de 

esgoto ou pluvial (IBGE, 2010). Algumas localidades/residências rurais utilizam fossas, sendo 

que de acordo com dados da Secretaria de Serviços Urbanos, apenas 24% da população rural 

tem acesso à rede de esgoto (IBGE, 2010).  

A coleta urbana de lixo comum é realizada diariamente. Nos distritos e comunidades 

rurais o lixo comum é coletado duas vezes por semana. O destino dos resíduos é a “Usina de 

Reciclagem”, onde o material é separado podendo ser reaproveitado, enterrado ou incinerado. 

Existe em Manhuaçu a Associação Manhuaçuense de Catadores e Coletores de Materiais 

Recicláveis (ASCAMARE) que promove o recolhimento do lixo reciclável. A maioria da 

população (85,9%) é atendida pela coleta de lixo comum. Na zona rural do município não há 

coleta de lixo regular, e muitos moradores enterram ou incineram seus lixos. 

 

1.3 O sistema municipal de saúde 

 

O município de Manhuaçu faz parte da Regional de Saúde de Manhumirim, que 

compreende um total de 34 municípios, com uma população estimada de 440.193 usuários. 

Conta com a Central de Regulação Médica das Urgências e a Central de Regulação da Gerência 

Regional de Saúde (GRS) de Manhumirim, que assume também a regulação de leitos, 

especialistas e exames de maior complexidade. 

O município conta com um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 18  Centros de 

Saúde/Unidades Básicas de Saúde, duas Clínicas que oferecem atendimento com médicos 

especialistas e um hospital Pronto Socorro Geral (Hospital Cesar Leite) com 54 leitos. O 

município possui, ainda, o Centro Estadual de Atenção Especializada, Policlínica Municipal, 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hemonúcleo Regional de Manhuaçu – Hemominas. 

Quanto ao apoio diagnóstico existem, no município, dois laboratórios de análises 

clínicas que atendem ao SUS, sendo um deles com gestão municipal. Manhuaçu conta, ainda, 

com diversos programas em vigilância em saúde, tanto epidemiológica como sanitária. Como 

existem muitas áreas de mata fechada, regularmente são feitas ações visando a prevenção de 

arboviroses, já que é uma área endêmica para tais doenças. 

Os centros de referência para encaminhamento de pacientes que necessitam de 

tratamentos de maior complexidade são Governador Valadares e Belo Horizonte. Ressalta-se 
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que o município é parte do Consórcio de Saúde, Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde 

(CIS-VERDE). 

 

1.4 A Unidade Básica de Saúde da Família Vila Nova II 

 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Estratégia de Saúde da Família (ESF) de Vila 

Nova II, abriga duas Equipes de Saúde da Família (eSF), foi inaugurada há cerca de um ano e 

está situada na Rua 3 irmãos s/n, no centro do Distrito de Vila Nova. O trabalho aqui 

apresentado traz o contexto da eSF II. 

É uma casa construída pela prefeitura para ser uma Unidade de Saúde. Sua área pode 

ser considerada inadequada considerando a demanda e a população atendida (2.663 pessoas), 

embora o espaço físico seja muito bem aproveitado. 

A área destinada à recepção é pequena, razão pela qual, nos horários de pico de 

atendimento (manhã), cria-se certo tumulto na Unidade. Isso dificulta sobremaneira o 

atendimento e é motivo de insatisfação de usuários e profissionais de saúde. Não existe espaço 

nem cadeiras para todos, e muita gente tem que aguardar o atendimento em pé.  As reuniões 

com a comunidade (os grupos operativos, por exemplo) são realizadas na área externa da UBS, 

ou em uma escola da comunidade. 

A unidade está equipada adequadamente, embora em algumas ocasiões ocorra falta de 

suprimentos e insumos, sobretudo vacinas e medicamentos. 

 

1.5 A Equipe de Saúde da Família II, da UBS Vila Nova II 

 

A Equipe II da UBS Vila Nova II da qual faço parte, é formada por uma médica 

generalista, uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, oito agentes comunitários de saúde 

(ACS) e uma assistente administrativa. A equipe conta com o apoio do Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), composta por psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e educador 

físico. Não possui odontólogo. 

 

1.6 O funcionamento da Unidade de Saúde Vila Nova II 

 

A UBS funciona das 7:00 h às 17 horas e, para tanto, é necessário o apoio dos agentes 

comunitários, que se revezam durante a semana, segundo uma escala, em atividades 

administrativas, como recepção e arquivo, sempre que o auxiliar de enfermagem ou a 

enfermeira estão presentes na Unidade.  
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Os ACS preenchem as fichas de solicitação de exames e tentam marcar, na central, os 

atendimentos uma vez por semana. Esses profissionais se queixam, alegando que o tempo que 

“perdem” tentando marcar os atendimentos acaba atrasando as outras atividades. A assistente 

administrativa auxilia como pode, mas também possui muitas atribuições.  

As consultas médicas são realizadas todos os dias da semana. As reuniões são quinzenais 

com toda a equipe. A população total adscrita à eSF II é de 2.663 usuários distribuídos nas oito 

microáreas, de acordo com o quadro 1.  

  

Quadro 1: Distribuição da população adscrita à Equipe de Saúde da Família II, da UBS Vila 

Nova II por sexo, nas oito microáreas, município de Manhuaçu, Minas Gerais, 2019. 

Microáreas 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Homens 151 204 142 138 205 211 133 128 1.312 

Mulheres 155 172 197 243 148 68 202 166 1.351 

Total 306 376 339 381 353 279 335 294 2.663 

Fonte: Dados da equipe (2019). 

 

1.7 O dia a dia da equipe II, ESF Vila Nova II 

 

  A equipe de saúde da família se divide em atendimentos de pacientes de livre demanda 

(espontânea) e atendimentos programados: pré-natal, prevenção de câncer de colo de útero e 

mama, visitas domiciliares, ações de promoção e prevenção de saúde nas escolas locais. 

A médica generalista é responsável pelo atendimento clínico, a enfermeira pelo 

acolhimento, além das funções administrativas da unidade e consultas de puericultura às 

quintas-feiras, aos portadores de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) às segundas-

feiras e população em geral, incluindo exames de Papanicolau às terças-feiras, além de visitas 

domiciliares às sextas-feiras. A técnica de enfermagem é responsável pela sala de vacinas, 

medicação e curativos. Não há atendimento de dentista na ESF, e os profissionais no NASF 

(psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico) atendem semanalmente em rodízio 

próprio da equipe.  

 

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

 

Após discussão com a equipe de saúde foram identificadas as principais dificuldades 

vivenciadas pelos profissionais: 



16 

 

  

• Baixo conhecimento da população sobre o funcionamento da rede assistencial, bem 

como sobre a composição desta, fazendo com que a ESF não funcione adequadamente 

como porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS), como preconizado. 

• Elevada prevalência de ansiedade e depressão. A prevalências das doenças mentais 

aumentam a cada ano, da mesma forma que na UBS, sendo as principais a ansiedade e 

a depressão. 

• Elevada prevalência de obesidade. O número de usuários obesos é alto, o que preocupa, 

tendo em vista que é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. 

• Baixa adesão ao tratamento por portadores de DCNT. Há uma dificuldade dos usuários 

em seguir o tratamento, em geral por causa do baixo nível educacional da maioria deles, 

o que dificulta a compreensão do problema de saúde. 

• Baixa cobertura da puericultura. A adesão das mães à puericultura, onde são realizadas 

ações de prevenção e promoção da saúde é de 40%. A procura é frequentemente para 

vacinas e atendimento por algum problema ou agravo de saúde.  

 

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

passo) 

Após a identificação dos principais problemas, os mesmos foram elencados, levando em 

consideração o grau de importância, a urgência e a capacidade de enfrentamento (QUADRO 

2). 

Quadro 2: Classificação de prioridade para os problemas identificados no diagnóstico da 

comunidade adscrita à equipe de Saúde 1, Unidade Básica de Saúde Vila Nova II, 

município de Manhuaçu, estado de Minas Gerais. 

Principais Problemas Importância* Urgência** Capacidade de 

Enfrentamento*** 

Seleção/ 

Priorização**

** 
Baixa cobertura da 

puericultura  

Alta 7 Parcial 1º 

Baixa adesão ao tratamento 

por portadores de DCNT  

Alta 6 Parcial 2º 

Elevada prevalência de 

Obesidade 

Alta 7 Parcial 4º 

Elevada prevalência de 

Ansiedade e Depressão  

Alta 5 Parcial 5º 

Baixo conhecimento da 

população sobre o 

funcionamento da rede 

assistencial, bem como sobre 

a composição desta; 

Alta 6 Parcial 3º 

* 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 
 

 

A puericultura visa avaliar integral e ininterruptamente crianças de zero a seis anos, no 

que se refere ao crescimento, desenvolvimento, imunizações, intercorrências, prevenção de 

acidentes, higiene e estado nutricional. É considerada de grande importância porque reduz a 

mortalidade e morbidade por doenças comuns da infância e promove o crescimento e 

desenvolvimento da criança (BRASIL, 2012) 

No século passado, na década de 1970, a mortalidade infantil era de 113 mortes por mil 

nascidos vivos. No período de 1990 a 2011 a taxa passou de 53,7 para 17,7 óbitos por mil 

nascidos vivos. Esse decréscimo importante foi decorrente, em grande parte, da implementação 

de políticas públicas nacionais de saúde, como a ESF e sociais como o Bolsa Família, que 

contribuíram para a melhoria das condições de vida e de saúde da população em geral neste 

período (BRASIL, 2018). Todo esse esforço fez com que o Brasil atingisse a meta 4 dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) criado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 2015, reduzindo em dois terços a mortalidade de crianças menores de 5 anos. Mas 

vale ressaltar que as iniquidades regionais ainda persistem. As regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste foram as que registraram maior taxa de mortes em crianças menores de 5 anos 

(ROMA, 2019). 

A partir de 2015, a taxa de mortalidade infantil volta a crescer, principalmente em 

decorrência da epidemia de Zika, diarreia, piora das condições socioeconômicas da população, 

estagnação de programas sociais, cortes na saúde pública e queda da cobertura vacinal que pode 

levar ao retorno de doenças já erradicadas (BRASIL, 2016). Neste contexto, a puericultura é 

fundamental para a manutenção da saúde da criança dentro da Estratégia Saúde da Família. 

Favorece a redução da morbidade e da mortalidade, tendo em vista que se pode identificar 

fatores de risco para os diferentes agravos à saúde desse grupo etário através do 

acompanhamento regular das crianças incluindo o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, a cobertura vacinal, o estímulo do aleitamento materno e a orientação da 

alimentação, além do desenvolvimento de ações para prevenção das doenças que mais 

acometem as crianças, como diarreia e as infeções respiratórias e promoção da saúde.  

 Na UBS Vila Nova II, foi identificada uma baixa adesão as consultas de puericultura, o 

que representa um problema, tendo em vista que grande parte das crianças da área de 

abrangência estão sem o acompanhamento adequado. Esforços têm sido empreendidos para 

aumentar a adesão das mães e cuidadores ao atendimento/ acompanhamento da puericultura 
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como forma de garantir a vigilância sobre a saúde da criança, mas ainda não foram obtidos 

resultados satisfatórios. Desta forma, o projeto de intervenção aqui proposto se justifica pela 

possibilidade de melhor orientar pais, familiares, cuidadores e profissionais, estimulando nestes 

o desejo de fortalecimento da puericultura. Será preciso transpor inúmeros desafios, inclusive 

culturais, para que a puericultura seja mais valorizada e possa contribuir de modo efetivo para 

a promoção da saúde da criança e para a prevenção de doenças.  

 

 

 



19 

 

  

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto para melhorar a adesão à puericultura na comunidade assistida pela ESF 

Vila Nova II, no município de Manhuaçu – MG. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Conscientizar a comunidade sobre a importância do acompanhamento de puericultura; 

• Estimular a equipe de saúde a realizar ações educativas para motivar a comunidade a 

participar da puericultura; 

• Melhorar a cobertura da visita domiciliar na área adscrita. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Neste trabalho foi utilizada, como metodologia para construção da proposta, o 

Planejamento Estratégico Situacional (PES), descrito por Faria, Campos e Santos (2018). Tal 

planejamento busca, a partir de uma territorialização, conhecer os problemas existentes em 

determinada comunidade, priorizar um problema a ser foco da intervenção, e posteriormente 

elaborar um projeto de intervenção visando a melhoria ou resolução do problema encontrado.  

Para subsidiar o projeto, foi realizada uma revisão bibliográfica através da busca de 

informações científicas sobre o tema nas bases de dados do Sistema Online de Busca e Análise 

de Literatura Médica, o Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), além de sites do Ministério da Saúde, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB). Foram também coletadas informações com moradores antigos da região, 

representantes de entidades civis, e profissionais de saúde, além da utilização de dados 

coletados e registrados pela equipe de saúde. Foi utilizado, ainda, o Plano Municipal de Saúde 

do município de Manhuaçu, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, para melhor 

compreensão do sistema de saúde e dos fluxos de atendimentos dos usuários. Os descritores 

foram os seguintes: puericultura, estratégia saúde da família, atenção primária à saúde e saúde 

da criança. 

Com base no diagnóstico situacional e na revisão da literatura foi proposto um plano de 

ação baseado no método de Planejamento Estratégico Situacional (PES) (FARIA; CAMPOS; 

SANTOS, 2018). Este método facilita a compreensão do problema e dos seus determinantes e 

fornece subsídios para o planejamento de intervenções eficientes e eficazes. Foram 

selecionados os nós críticos, feito o desenho das operações, identificação dos recursos críticos, 

análise da viabilidade, elaboração e gestão do plano. Tudo isto foi feito em conjunto com os 

demais profissionais da ESF Vila Nova II, visando obter, assim, uma análise multiprofissional 

do problema e das intervenções. Em todas as reuniões da equipe foram elaboradas atas contendo 

as principais contribuições, para que fosse possível contemplar todos os aspectos abordados no 

projeto de intervenção e priorizar aqueles aspectos considerados como primordiais pelos 

profissionais. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 

É notável a melhora da saúde da criança no contexto brasileiro a partir da análise dos 

indicadores de saúde. Obteve-se uma redução das taxas de mortalidade infantil em crianças 

abaixo de um ano, bem como a mortalidade na infância, que engloba crianças com idade entre 

um e quatro anos e onze meses. Tal melhora se deve à ampliação vacinal, maior cobertura da 

atenção básica, bem como ampliação da ESF, além da inserção de muitas famílias no Programa 

Bolsa Família que, segundo o Ministério de Ação Social, é responsável pela redução da pobreza 

e seus condicionantes (BRASIL, 2016). 

Desde os tempos antigos, uma especial atenção tem sido dedicada à saúde 

infantil. Grandes foram os esforços para expandir o corpo de conhecimento relacionado às 

doenças que afetam as crianças, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida. Neste contexto, 

ações de promoção da saúde, prevenção de agravos e acompanhamento adequado são referidas 

como estratégias de sucesso no manejo da saúde da criança (GÓES et al., 2018). 

Mesmo diante de tais avanços, não há ainda a presença do atributo integralidade na 

atenção à criança, tendo como base o contexto da ESF (DINIZ et al., 2016). De acordo com os 

autores, há necessidade de reestruturação dos serviços de saúde, melhora da intersetorialidade, 

bem como valorização das estratégias existentes com fortalecimento da atenção básica (DINIZ 

et al., 2016). 

O estudo similar realizado por Pereira et al. (2018) mostra que ainda há uma grande 

dificuldade para o cuidado integral à saúde da criança, para adesão dos pais aos cuidados e 

programas existentes como, por exemplo, calendário vacinal e acompanhamento de 

puericultura. No estudo, verificou-se que apenas 50% das crianças cadastradas aderiam 

adequadamente à puericultura. A suplementação de ferro era realizada conforme preconizado 

em apenas 24% crianças, e a imunização ainda poderia ser melhorada, embora fosse o melhor 

dos parâmetros encontrados pelos autores.  

A puericultura tem como objetivo realizar o acompanhamento periódico e sistemático 

de crianças para avaliação do seu crescimento e desenvolvimento de forma ininterrupta. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2005) visa a promoção da saúde e a prevenção de 

doenças em crianças de 0 a 6 anos. Nestas consultas são avaliados o peso, estatura, 

desenvolvimento neuropsicomotor, vacinas, estado nutricional e o aparecimento de problemas 

de saúde. São dadas orientações às mães e responsáveis sobre alimentação, higiene, vacinação, 

entre outros (BRASIL, 2005).  

Como preconizado na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC) deve-se buscar ofertar à criança condições para um desenvolvimento pleno, com 
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articulação de programas assistenciais e acompanhamento adequado em todos os níveis de 

cuidado (PINTO et al., 2016). No âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS), a puericultura 

engloba ações que buscam a prevenção de agravos, proteção e promoção da saúde no contexto 

da ESF, sendo realizada por médico e/ou enfermeiro da equipe. Consultas de enfermagem às 

crianças de zero a dois anos, bem como acompanhamento médico regular, visando promoção 

da saúde e não apenas ações curativas são responsáveis por reduzir significativamente a 

morbimortalidade infantil e devem ser prioridade da APS (VIEIRA et al. 2018)  

Deve-se ressaltar a importância da orientação familiar e comunitária para a promoção 

da saúde da criança. A atuação dos profissionais da saúde no âmbito da atenção primária 

permite uma maior longitudinalidade do cuidado, fortalecimento do vínculo entre profissionais 

de saúde e família, o que pode facilitar o acompanhamento e orientação adequada dos usuários. 

A saúde da criança deve ser obtida a partir do enfoque na família e no seu contexto de vida, 

estruturando ações que reduzam vulnerabilidades, melhorem o acesso aos serviços de saúde, e 

aumentem a resolutividade na atenção básica (REICHERT et al., 2016) 
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  

 

 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “baixa adesão à 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 Planejamento Estratégico Simplificado (FARIA;  

CAMPOS; SANTOS, 2018).  

 

6.1 Descrição do problema selecionado (terceiro passo) 

 

Na comunidade adscrita à ESF Vila Nova II, foi identificada uma adesão à puericultura 

de 40% e uma cobertura da área por visitas domiciliares de 60%, o que repercute diretamente 

na condição de saúde das crianças assistidas. 

 

Quadro 3: Descrição da adesão à puericultura na área adscrita. 

Descritores Valores Fontes 

Crianças Cadastradas 0-12 anos 588 SIAB 

 

Crianças acompanhadas 

regularmente pela puericultura 

236 Prontuários - Registro da Equipe 

Médica e Enfermagem 

 

Cobertura das Visitas domiciliares 60% Registro da Equipe – ACS 

 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 

 

O problema priorizado para a intervenção foi a “baixa adesão à puericultura” pela 

comunidade assistida pela ESF Vila Nova II, no município de Manhuaçu, MG. Para melhorar 

este índice será necessário sensibilizar a equipe de saúde, visando maior empenho nas visitas 

domiciliares, acolhimento da população e conscientização destas, bem como orientar a 

população quanto à importância da puericultura para acompanhamento da condição de saúde 

das crianças e identificação precoce dos agravos. 

 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/SANTOS,%20Max%20Andr%C3%A9%20dos/1010


24 

 

  

6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  

 

• Conhecimento inadequado das mães e responsáveis sobre a importância da 

puericultura.  

Verifica-se que muitos pais e responsáveis identificam a puericultura como “desnecessária” na 

ausência de doenças. Conforme alguns pais relatam, evitam levar as crianças às ações de 

puericultura, por quererem contribuir com a equipe de saúde, já tão sobrecarregada, e como a 

criança não apresenta nenhum problema, não há necessidade de comparecimento às consultas. 

• Baixo vínculo entre equipe e comunidade. 

Durante os dois últimos anos (2018-2019) houve grande rotatividade entre os integrantes da 

equipe, o que acabou impactando no vínculo entre equipe de saúde e comunidade. Ao serem 

inseridos em uma nova equipe a maior parte dos profissionais fica algum tempo se 

familiarizando com a área, conhecendo os processos de trabalho da unidade de saúde, sendo 

que neste período não há de fato a formação de vínculo entre o profissional e a comunidade, 

somente após este contato inicial que tal vínculo começa a se firmar. 

• Baixa cobertura das visitas domiciliares.  

 

A equipe de saúde ficou, por aproximadamente oito meses, com número insuficiente de ACS, 

visto que um dos profissionais estava de licença médica e outro cargo estava desocupado. Os 

ACS restantes não conseguiram suprir as microáreas desassistidas, o que culminou com a baixa 

cobertura das visitas domiciliares. Em dezembro/2019 a equipe voltou a ser composta por oito 

ACS. 

 

6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

 
 

 

Após a priorização do problema e definição dos nós críticos, procedeu-se ao desenho 

das operações, ou seja, a proposição de estratégias para amenizar e/ou solucionar o problema 

priorizado. Para cada nó crítico selecionado foi estabelecida uma intervenção a ser realizada, 

conforme os objetivos propostos. 
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Quadro 4: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão à 

puericultura” identificado na população sob responsabilidade da Equipe Saúde da 

Família 1, UBS Vila Nova II, município de Manhuaçu, Minas Gerais, 2019. 

 

 

Nó crítico 1 Conhecimento inadequado das mães e responsáveis sobre a importância da 

puericultura  

Operação 

(operações)  

 Estabelecer práticas educativas na comunidade visando estímulo ao 

comparecimento à puericultura 

Projeto Puericultura: acompanhar para crescer saudável 

Resultados 

esperados 

Conscientizar no mínimo 90% dos pais e responsáveis por crianças sobre a 

importância da puericultura 

Produtos esperados • Cartilha de orientações sobre puericultura e sua importância 

• Palestras e salas de espera sobre a temática  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para as ações educativas. Salas para execução das salas 

de espera e palestras 

Cognitivo: Informação sobre o tema; 

Financeiro: Recurso para impressão de convites, e cartilhas, projetor e/ou 

cartazes para salas de espera; 

Político: mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Sala para realizar as palestras na Unidade de Saúde, visto que o 

espaço físico da unidade é limitado. 

Financeiro: Recursos para impressão das cartilhas 

Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável.  

Ações estratégicas Solicitar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 

Utilizar espaços da comunidade como igrejas e associações para as palestras 

Prazo 6 meses 

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das ações 

Médica da Estratégia de Saúde da Família, equipe de enfermagem, agentes 

comunitários de saúde 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Análise do número de ações educativas realizadas e adesão da população às 

ações.  
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Quadro 5: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão à 

puericultura” identificado na população sob responsabilidade da Equipe Saúde da 

Família 1, UBS Vila Nova II, município de Manhuaçu, Minas Gerais, 2019. 

Nó crítico 2 Falta de vínculo entre equipe e comunidade 

Operação 

(operações)  

Oficinas com a Equipe assistencial estimulando maior humanização, 

acolhimento e ações de educação em saúde com a comunidade. 

Projeto Acolhendo e cuidando... 

Resultados 

esperados 

Sensibilizar 100% da equipe sobre a importância da Humanização, 

acolhimento e ações de educação em saúde sobre a puericultura e saúde 

da criança 

Produtos 

esperados 

Oficina de capacitação com os membros da equipe de saúde  

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para as ações educativas, Salas para execução 

da oficina 

Cognitivo: Informação sobre o tema; 

Financeiro: Recurso para impressão cartazes e material das dinâmicas. 

Político: mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Local para realização das oficinas 

Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável.  

Ações 

estratégicas 

Viabilizar espaços comunitários (Igrejas, Salões, Clubes) para 

realização da oficina 

Programação: 

• Café da Manhã com os membros da equipe 

• Roda de Conversa sobre Humanização e Acolhimento; 

• Dinâmica favorecendo a integração da equipe; 

• Palestra sobre puericultura 

• Intervalo para almoço 

• Apresentação das Intervenções propostas; 

• Apresentação dos dados da Comunidade; 

• Palestra sobre ações de educação em saúde; 

• Roda de conversa sobre a importância da maior cobertura das 

visitas domiciliares 

Prazo 2 meses 

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das ações 

Médica e Enfermeira da Estratégia de Saúde da Família 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Haverá lista de presença, na capacitação, e caso não haja pelo menos 

70% dos profissionais presentes, haverá outro encontro, possibilitando 

assim, a participação de todos. 
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Quadro 6: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “Baixa adesão à 

puericultura” identificado na população sob responsabilidade da Equipe Saúde da 

Família 1, UBS Vila Nova II, município de Manhuaçu, Minas Gerais, 2019.  

 

 

Nó crítico 3 Baixa cobertura das visitas domiciliares 

Operação 

(operações)  

Oficinas com os Agentes Comunitários de Saúde - ACS 

Projeto Reestruturando as Visitas Domiciliares 

Resultados 

esperados 

Atingir uma cobertura de no mínimo 90% das visitas domiciliares 

realizadas pelos ACS. 

Produtos 

esperados 

Análise de Prontuários para dimensionar domicílios não cobertos 

Elaboração de um cronograma de visitas que auxilie o ACS a monitorar 

sua produtividade 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para as ações educativas, Salas para execução 

da oficina 

Cognitivo: Informação sobre o tema; 

Financeiro: Recurso para impressão de mapas da área adstrita com 

cadastro atualizado das famílias 

Político: mobilização social. 

Recursos críticos Estrutural: Local para realização das oficinas 

Político: Adesão do gestor local 

Controle dos 

recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde - Favorável.  

Ações 

estratégicas 

Viabilizar espaços comunitários (Igrejas, Salões, Clubes) para 

realização da oficina 

Programação: 

• Café da Manhã com os ACS; 

• Análise dos novos cadastros e reorganização do mapa da área 

adscrita 

• Intervalo para almoço 

• Definição de famílias prioritárias para visita domiciliar 

• Estruturação do calendário de visitas 

Prazo 2 meses 

Responsável (eis) 

pelo acompanha-

mento das ações 

Médica e enfermeira da Estratégia de Saúde da Família 

Processo de 

monitoramento e 

avaliação das 

operações 

Após a ação deve-se ter concluído um novo mapa territorial, bem como 

o calendário das visitas domiciliares, caso não seja factível realizar as 

ações em apenas um dia serão agendadas outras oficinas, para que em 

um prazo máximo de dois meses tais produtos sejam alcançados. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As intervenções aqui descritas buscam o fortalecimento da assistência à saúde da 

criança, com incentivo à adesão à puericultura e busca pela integralidade do cuidado.  Percebe-

se que o desconhecimento de pais e cuidadores sobre a importância do acompanhamento da 

criança em seus primeiros anos de vida, acaba desencadeando grande irregularidade no 

comparecimento à puericultura. Por outro lado, com a ausência de visitas domiciliares regulares 

e baixo vínculo entre equipe de saúde e comunidade não há também estratégias para melhor 

orientação destes pais e vigilância em saúde no contexto domiciliar. 

Espera-se com as ações propostas melhor conscientização da comunidade sobre a 

importância da puericultura, aumentar o vínculo entre profissionais e comunidade, bem como 

maior humanização e acolhimento das famílias pela equipe da ESF. 
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