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RESUMO 
 

A triagem neonatal consiste em um programa de rastreio realizado na primeira 
semana de vida do recém-nascido que busca identificar precocemente algumas 
doenças congênitas, visando uma intervenção rápida, que garanta o melhor suporte 
ao recém-nascido, antes mesmo do surgimento dos primeiros sintomas das doenças 
investigadas. O objetivo deste estudo foi propor estratégias no âmbito da Atenção 
Primária à Saúde para aumentar a adesão à triagem neonatal pelas puérperas 
adscritas à Unidade de Saúde da Família Senador Adalberto Sena, no município de 
Cruzeiro do Sul, Acre. Trata-se de um estudo desenvolvido a partir da metodologia de 
Planejamento Estratégico Situacional, em que foram propostas ações educativas com 
a comunidade adscrita e profissionais da Estratégia de Saúde da Família. Espera-se 
que as ações propostas neste estudo possam contribuir para uma maior adesão da 
comunidade à Triagem Neonatal, bem como maior capacitação e preparo dos Agentes 
Comunitários de Saúde em realizar as visitas domiciliares pós-parto em tempo hábil 
para uma busca ativa. 
 
 
 
Palavras-chave: Serviços de Saúde da Criança. Triagem Neonatal. Atenção Primária 
à Saúde. 



 

  

ABSTRACT 
 

Neonatal screening consists of a screening program carried out in the first week of life 
of the newborn that seeks to identify early some congenital diseases, aiming at a rapid 
intervention, which guarantees the best support to the newborn, even before the onset 
of the first symptoms of the diseases investigated. The aim of this study was to propose 
strategies in the scope of Primary Health Care to increase adherence to neonatal 
screening by puerperal women enrolled in the Family Health Unit Senador Adalberto 
Sena, in the municipality of Cruzeiro do Sul, Acre. This is a study developed from the 
Methodology of Situational Strategic Planning, in which educational actions were 
proposed with the enrolled community and professionals of the Family Health Strategy. 
It is expected that the actions proposed in this study can contribute to greater 
community adherence to Neonatal Screening, as well as greater training and 
preparation of Community Health Agents in conducting postpartum home visits in a 
timely manner for an active search. 
 

 
Keywords: Child Health Services. Neonatal screening. Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
1.1 Aspectos gerais do município 
 

O município de Cruzeiro do Sul localiza-se no interior acreano, e possuía em 

2018, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) uma população 

estimada de 87.673 pessoas, com uma densidade demográfica de 8,94hab/Km². 

Localiza-se na região noroeste do Acre, na margem esquerda do rio Juruá, a 648 km 

por via terrestre da capital do estado, Rio Branco. É o segundo município mais 

populosos do Acre e a principal referência econômica e turística do Vale do Juruá, 

carregando o posto de polo mais importante do interior. Com atividades econômicas 

voltadas para a agricultura e a exploração madeireira (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO SUL, 2018). 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano (2013) a maior parte da 

população do município (89,4%) se ocupa em empregos informais e subempregos, 

sendo alto o índice de vulnerabilidade social, o município possui um dos piores índices 

de desigualdade social do estado. Dados oficiais do IBGE apontam que a taxa de 

escolarização de crianças e adolescentes entre 6-14 anos é de 94,9%, sendo que o 

município conta com 148 escolas de ensino fundamental e 22 escolas de ensino 

médio. A evasão escolar é elevada, sobretudo após 12 anos de idade (IBGE, 2018).  

Segundo Atlas de Desenvolvimento Humano (2013) o município apresenta um 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,664. A história do município revela sua 

fundação em 28 de setembro de 1904, e na região, antes da urbanização, residiam 

tribos indígenas do tronco “Arawak” ou “Aruak”, e se dividiam em grupos com as suas 

denominações particulares tais como “Ararauas, Catukinas e Curimas”. Por muitos 

anos o município teve como principal fonte de renda a exploração de borracha, com 

larga presença de seringais. Atualmente, a farinha é o principal produto da atividade 

econômica municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL, 2018). 

Percebe-se claramente maior investimento em saneamento, educação, e 

saúde nas regiões de maior poder aquisitivo. Estima-se que mais de 44% da 

população tenha renda inferior à meio salário mínimo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CRUZEIRO DO SUL, 2018).  
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1.2 O sistema municipal de saúde 
 

O município de Cruzeiro do Sul faz parte da Região do Juruá, uma das três 

regiões de saúde do Acre (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ACRE, 2016). 

No município contamos com a Central de Regulação Médica das urgências, e a 

Central de Regulação do Vale do Juruá, que assume também a regulação de leitos, 

especialistas e exames de maior complexidade. O Centro de Diagnóstico Edson 

Mesquita de Magalhães é o maior liberador de vagas para exames diagnósticos, bem 

como o centro para encaminhamento de pacientes com tuberculose. Existem ainda 

outros laboratórios privados, que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

A rede municipal conta ainda com Unidade de Pronto Atendimento – UPA, o Hospital 

da mulher e da criança do Juruá, Hospital Regional do Juruá e Hospital de 

dermatologia sanitária. O município conta ainda com o Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS. 

- Atenção Primária à Saúde – 12 USF urbanas e 10 rurais  

- Pontos de Atenção à Saúde Secundários - Hospital Regional do Juruá, Hospital 

Materno-infantil, UPA.  

- Pontos de Atenção à Saúde Terciários – Hospital Regional do Juruá, Hospital 

Materno-infantil 

-Sistemas de Apoio: Todas as unidades de saúde recebem o apoio do Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF). O município disponibiliza aos usuários a realização 

de exames complementares. 

- Sistemas Logísticos: Transporte em Saúde é feito pelas ambulâncias municipais e 

também pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Acesso Regulado à Atenção conta com a central de regulação de leitos. 

Quando necessário os usuários são referenciados para a capital do Estado. A 

contrarreferência, tanto para outros municípios, quanto para especialistas, é 

praticamente inexistente. O Modelo de Atenção à Saúde predominante no município 

é a Atenção Básica. 

 

1.3 A Unidade de Saúde da Família Senador Adalberto Sena 
 

A Unidade de Saúde da Família (USF) está instalada em uma residência locada 

pela prefeitura, que passou por recente expansão e reforma. Ainda assim as salas 
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para consultas são insuficientes, existem espaços limitados nos ambientes destinados 

para sala de vacinas, farmácia, central de materiais e sala de pequenos curativos. A 

recepção e sala de espera não comportam o número de usuários, o que tumultua 

muito o trabalho da equipe. Entretanto, a USF possui uma área externa que é bastante 

utilizada pela equipe para desenvolvimento de ações educativas de saúde.  

O serviço de odontologia passou longos anos sem o funcionamento adequado, 

principalmente na fase de reforma e ampliação da USF, mas atualmente encontra-se 

em funcionamento.  

Na referida USF existem três equipes atuando. Uma equipe do Núcleo de Apoio 

da Saúde da Família (NASF) e duas Estratégias de Saúde da Família (ESF) 01 e 02. 

O foco deste trabalho será a equipe 02. A Equipe de Saúde da Família (eSF) 02, da 

USF Senador Adalberto Sena 

A Equipe 2, da qual faço parte é formada por:  

 04 Agentes Comunitários de Saúde: 

 01 Médica 

 01 Cirurgiã Dentista 

 01 Auxiliar de Saúde Bucal 

 01 Enfermeira 

 01 Técnica de Enfermagem 

 

A Unidade de Saúde funciona das 7:00 às 17 horas de segunda a sexta-feira, 

com atendimento à demanda espontânea, procedimentos agendados, atendimentos 

do NASF e das eSF. Existem ainda grupos de hipertenso, diabéticos e gestantes.  

Ainda há muitas dificuldades e deficiências em relação à disponibilidade de 

alguns equipamentos e suprimentos, como materiais de curativos, materiais de 

limpeza e outros equipamentos necessários para o funcionamento da USF.  

A Equipe assistencial da USF Senador Adalberto Sena tem o seu tempo quase 

todo ocupado por atendimento à demanda espontânea. Com apenas uma médica e 

uma enfermeira por equipe, a rotina de atendimento é bastante extensa. O 

acolhimento dos usuários é feito em sala especifica para isso, quase sempre é 

realizado pelos técnicos de enfermagem, recepcionista e em algumas ocasiões pelos 

médicos e enfermeiros. Há ainda na unidade programas de saúde bucal, puericultura, 
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pré-natal, atendimento à hipertensos e diabéticos, além de atendimentos voltados à 

prevenção do câncer de mama, próstata, pele e útero.  

Coberturas assistenciais: 

 Vacinação: 65% 

 Pré-natal: 75% 

 Puericultura: 60% 

 Visita Domiciliar: 70% 

Durante as reuniões de equipe, que ocorrem quinzenalmente, são feitos os 

planejamentos das ações mensais. Entretanto, é importante salientar que raramente 

a equipe se apoia em indicadores e dados estatísticos para realização do 

planejamento, o que reduz a efetividade das ações desenvolvidas.  

O planejamento das visitas domiciliares é feito semanalmente, a depender das 

demandas trazidas pelos ACS. Poucas das crianças recém-nascidas têm suas 

consultas em dia de acordo com o protocolo do Ministério de Saúde, poucas mães 

trazem seus filhos para a primeira consulta de puericultura até os sete dias, assim 

também poucas realizam o teste do pezinho até os sete dias, quase todas vem à USF 

depois de 10 dias ou mais. No mesmo sentido, não há na equipe preocupação com 

tal ocorrência e a busca ativa, ou mesmo, a visita domiciliar pós-parto é também 

desestruturada. 

 

1.4 Aspectos da comunidade 
 

A comunidade residente no bairro Aeroporto Velho, área adstrita à USF 

Senador Adalberto Sena, é em sua maioria de alta vulnerabilidade social. Apenas as 

ruas principais do bairro possuem calçamento adequado, existe um elevado número 

de lotes vagos com acúmulo de lixos, calçadas desniveladas, com presença de valetas 

para escoamento de água, que muitas vezes apresentam acúmulo de lixos e esgoto. 

O bairro apresenta rede de água tratada, e esgoto, embora, o esgotamento sanitário 

em algumas vias do bairro se faça por fossas rudimentares. O lixo só é coletado nas 

ruas principais do bairro, três vezes por semana. 

Mesmo com a rede de água, percebe-se, conforme dados coletados pela 

equipe de saúde, que aproximadamente 50% da população utilize água de cisternas. 

A maioria dos domicílios é de madeira, existindo ainda algumas casas de tijolos 
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(minoria) e adobe. Estima-se que aproximadamente 90% dos domicílios tenham rede 

de energia elétrica. 

A USF Senador Adalberto Sena atende a um total de 2945 habitantes, sendo 

que estes usuários são subdivididos em uma área urbana e uma área rural. Totaliza-

se 534 famílias e 2945 habitantes. Segundo dados apresentados no Quadro 1, a 

população adscrita possui 10,9% da sua população composta por idosos, e 55,5% 

composta por indivíduos adultos. Apenas 1,6% da população é composta por menores 

de 1 ano de idade.  

 

QUADRO 1: Perfil etário da comunidade assistida pela Equipe 2 da USF Senador 
Adalberto Sena, Cruzeiro do Sul - AC, 2019. 

Faixa 
etária/ano 

Masculino Masculino 
% 

Feminino Feminino % Total Total 
% 

< 1  26 0,88 21 0,71 47 1,60 

1-4 64 2,17 69 2,34 133 4,52 

5-14 277 9,41 281 9,54 558 18,95 

15-19  151 5,13 101 3,43 252 8,56 

20-29  165 5,60 203 6,89 368 12,50 

30-39  277 9,41 241 8,18 518 17,59 

40-49  206 6,99 187 6,35 393 13,34 

50-59  168 5,70 187 6,35 355 12,05 

60-69 132 4,48 95 3,23 227 7,71 

70-79  64 2,17 19 0,65 83 2,82 

≥ 80 7 0,24 5 0,17 12 0,41 

TOTAL 1536   1409   2945 100,0 

Fonte: Cadastro da população da área de abrangência. 

 

É possível conhecer o perfil epidemiológico da população da área de 

abrangência da ESF por meio da coleta de dados disponíveis no cadastro individual 

da população. A partir da análise dos dados apresentados no Quadro 2 pode-se inferir 

que há um contingente significativo de indivíduos portadores de doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) como hipertensão, diabetes mellitus (DM) e doenças 

cardiovasculares.  
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QUADRO 2: Perfil epidemiológico da população adscrita à Equipe 2 da USF 
Senador Adalberto Sena, Cruzeiro do Sul - AC, 2018. 

Condição de Saúde  2018 Quantitativo 

(nº) 

Gestantes 23 

Hipertensos 205 

Diabéticos 132 

Pessoas com doenças respiratórias (asma, DPOC, enfisema, 

outras) 

22 

Pessoas que tiveram AVC 28 

Pessoas que tiveram infarto 07 

Pessoas com doença cardíaca 197 

Pessoas com doença renal (insuficiência renal, outros) 11 

Pessoas com hanseníase 3 

Pessoas com tuberculose 0 

Pessoas com câncer 06 

Pessoas com sofrimento mental 17 

Acamados 18 

Fumantes 54 

Pessoas que fazem uso de álcool 97 

Usuários de drogas s/ registro 

Fonte: Dados da equipe de saúde  

 

No que se refere à mortalidade, internações e doenças de notificação da área 

adscrita à USF Senador Adalberto Sena, tem-se que as principais causas de óbitos 

são doenças cardiovasculares, traumas, neoplasias, doenças infecciosas e 

intercorrências no parto. As principais causas de internação são doenças 

respiratórias, infectocontagiosas, e agudização de quadros crônicos, além de traumas 

e parto.  

As principais doenças de notificação compulsória identificadas na comunidade 

são leishmaniose, AIDS e dengue. Quanto à mortalidade infantil, verifica-se que as 

principais causas são desnutrição, traumas, prematuridade e infecção. 
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1.5 Estimativa rápida: problemas de saúde do território e da comunidade 
(primeiro passo)  
 

Visando a estimativa rápida de problemas, foi realizada uma reunião com a 

equipe de saúde, bem como revisão de prontuários, em que foram identificados os 

problemas abaixo listados. Nesta etapa os ACS, que fazem parte da comunidade 

tiveram fundamental importância por conseguirem repassar aos demais membros da 

equipe a perspectiva de morador da área, e não apenas de profissionais de saúde.   

LISTA 1 - Problemas Gerais Identificados no Diagnóstico Situacional 

 Hipertensão 

 Baixa adesão ao aleitamento materno 

 Diabetes 

 Doenças cardiovasculares 

 Parasitoses intestinais 

 Dengue 

 Sofrimento mental 

 Elevada demanda por profissionais especializados 

 Cotas de exames insuficientes 

 Grande fragmentação no cuidado 

 Contrarreferência, é praticamente inexistente 

 Sobrecarga dos hospitais por usuários de outros municípios menores 

 Número insuficiente de ambulâncias para transporte dos pacientes. 

 Espaço interno insuficiente; 

 Falta de materiais básicos para um bom atendimento. 

 Alta demanda de atendimentos  

 Contrarreferência não funciona, atrapalhando o acompanhamento dos 

pacientes 

 Ineficácia da triagem neonatal 
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 Deficiências na coleta e registro de dados, não havendo a aplicação/ 

mensuração de indicadores para nortear a programação em saúde.  

 

Posteriormente os problemas foram classificados como passíveis de 

intervenção ou não. Problemas que não estavam ao alcance da equipe de atenção 

primária sua resolução, ou melhora como as cotas de exames insuficientes foram 

retiradas na listagem inicial. Os oito principais problemas passíveis de intervenção 

foram então listados e apresentados à Equipe. 

 

LISTA 2 - Problemas Passíveis de Intervenção 

 Hipertensão 

 Baixa adesão ao aleitamento materno 

 Diabetes 

 Doenças cardiovasculares 

 Parasitoses intestinais 

 Dengue 

 Sofrimento mental 

 Ineficácia da triagem neonatal 

 

1.6 Priorização dos problemas – a seleção do problema para plano de 
intervenção (segundo passo) 

Foram selecionados 03 problemas considerados prioritários e feita então a 

classificação, analisando os critérios de importância, urgência e capacidade de 

enfrentamento. Foram considerados como factíveis as intervenções voltadas a 

solucionar/amenizar os seguintes problemas: 

  Elevado número de hipertensos com baixa adesão ao tratamento 

medicamentoso 

 Baixa adesão ao aleitamento materno 

 Ineficácia da triagem neonatal  
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QUADRO 3: Classificação de prioridade para os problemas identificados no 
diagnóstico da comunidade adscrita à equipe 2 da USF Senador Adalberto Sena, 
Cruzeiro do Sul – Acre, 2019 

Problemas Importância* Urgência** 
Capacidade de 

enfrentamento*** 
Seleção/ 

Priorização**** 

Elevado 
número de 
hipertensos 
com baixa 
adesão ao 
tratamento 
medicamentoso 

Alta 7 Parcial 2 

Baixa adesão 
ao aleitamento 
materno 

Alta 6 Parcial 3 

Ineficácia da 
triagem 
neonatal 

Alta 17 Parcial 1 

Fonte: Elaboração própria (2020). 

*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 Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), criado no ano de 2001 

com a resolução nº 822 do Ministério da Saúde (MS), tem trazido grandes benefícios 

à saúde infantil no Brasil. A triagem neonatal (TNN) é considerada atualmente 

essencial para garantir a detecção precoce de doenças congênitas em recém-

nascidos (RN) antes mesmo dos primeiros sintomas (GOMES et al., 2019). 

Em estudo realizado por Paschoal, Cavalcanti e Ferreira (2017) os 

pesquisadores apontam que embora a TNN e sua importância estejam bem 

estabelecidas na literatura científica ainda existem entraves para sua ampliação, 

sobretudo pela baixa adesão da comunidade e também pelo preparo deficiente dos 

profissionais de saúde. 

O presente estudo se justifica pela possibilidade de estimular uma maior 

adesão das mães à consulta neonatal ainda na primeira semana de vida, garantindo 

assim, uma triagem neonatal adequada.  
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3 OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo geral 
 

Elaborar um projeto de intervenção para aumentar a adesão à triagem neonatal 

pelas puérperas adstritas à Equipe 2, da Unidade de Saúde da Família Senador 

Adalberto Sena, no município de Cruzeiro do Sul, Acre 

 
3.2 Objetivos específicos 
 

 Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre a importâncias das 

visitas domiciliares e triagem neonatal; 

 Conscientizar mães e gestantes sobre o calendário de acompanhamento do 

bebê nos primeiros meses de vida e importância deste. 
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4 METODOLOGIA 
 

O presente estudo foi realizado tendo como base a metodologia de 

Planejamento Estratégico Simplificado (PES), proposto por Faria, Campos e Santos 

(2018). O PES, propõe quatro momentos distintos para sua realização, o momento 

explicativo, no qual os problemas identificados são elencados, descritos e priorizados, 

o momento normativo, em que estrutura-se possíveis ações de enfrentamento do 

problema priorizado, o momento estratégico, no qual são analisadas a viabilidade do 

plano e possíveis estratégias de adequação, e por fim o momento tático-operacional, 

que pode ser definido como o momento de execução e monitoramento do PES.  

Para levantamento dos dados sobre a realidade vivenciada pela USF Senador 

Adalberto Sena, e sua comunidade adstrita foram utilizados dados disponibilizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), SIAB, IBGE, bem como registros da 

equipe e coleta direta com informantes chave da comunidade. 

Visando subsidiar teoricamente o trabalho realizou-se ainda uma revisão de 

literatura nas bases de dados vinculadas à Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) , com as 

palavras-chave: Serviços de Saúde da Criança, Triagem Neonatal e Atenção Primária 

à Saúde. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   
 
5.1 Triagem Neonatal 
 

A TNN é conhecida como um programa governamental do SUS que possibilita 

a identificação precoce de doenças de caráter genético em neonatos de 0 a 28 dias 

de vida. Dentre as principais doenças que podem ser identificadas, estão as doenças 

hematológicas, as doenças infecciosas, as doenças que são consideradas erros 

inatos do metabolismo e também as genéticas. No contexto da TNN, o tempo 

decorrido desde o nascimento até o momento de triagem é um fator extremamente 

importante, pois, é necessário que a criança ingira leite contendo proteínas para a 

atuação da fenilalanina, fato este que dura em torno de 48 horas, por isto, a coleta só 

deve ser realizada após este período para que a triagem da fenilcetonúria seja 

considerada segura (ABREU; BRAGUINI, 2011). 

Além da fenilcetonúria, doenças como o hipotireoidismo congênito podem ser 

detectadas na triagem neonatal. Essas são consideradas problemas de saúde pública, 

pois impactam diretamente na vida da criança, causando distúrbios neurológicos, 

como a deficiência mental. Existem basicamente três tipos de teste do pezinho que é 

são capazes de identificar doenças precocemente, durante o primeiro mês de vida: o 

teste do pezinho básico, o ampliado e o plus (REICHERT; PACÍFICO, 2003). 

O básico é capaz de identificar doenças como hipotireoidismo, fenilcetonúria, 

hiperprolinemia, citrulinemia e homocistinúria. O ampliado pesquisa, além de todas as 

doenças do teste básico, a fibrose cística e a hiperplasia adrenal congênita. O plus 

identifica, além de todas as doenças do teste ampliado e básico, a toxoplasmose 

congênita, a galactosemia e a deficiência de biotina (REICHERT; PACÍFICO, 2003). 

A triagem neonatal ainda inclui o teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha e 

o teste dos olhinhos, importantes para identificar precocemente distúrbios e doenças 

presentes no recém-nascido. As doenças diagnosticadas precocemente permitem um 

melhor prognóstico quando tratadas corretamente desde o início. Além disso, é 

importante salientar que na triagem neonatal pode acontecer resultados falso-positivo 

ou falso-negativos, sendo de extrema importância a realização de exames 

diagnósticos caso o teste apresente resultado positivo (RODRIGUES; HAAS; 

MARQUI, 2016). 
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5.4 Triagem Neonatal e Atenção Básica  

 
Para ampliar o acesso aos serviços de saúde e se fazer cumprir as leis do  SUS, 

o Ministério da Saúde (MS) no âmbito de suas atribuições editou a Portaria número 

822 do ano de 2001 (BRASIL, 2001), com o objetivo de organizar a rede de 

atendimento para triagem neonatal no Brasil. Desse modo, todas as crianças nascidas 

em território nacional passam a ter o direito a triagem neonatal e a pesquisa de seis 

doenças pelo SUS, a se saber, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de 

biotinidase, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística e a 

fenilcetonúria (LACERDA et al., 2017). 

Nesta perspectiva, foi criado o Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN) que é uma extensão da saúde materno-infantil implementada pelo pré-natal 

que vai até a fase de puerpério. Desta forma, a Atenção Básica configura-se como 

importante ferramenta que beneficia a saúde materna e infantil, essa última no sentido 

de detecção e pesquisa por patologias através do processo de triagem, enquanto a 

PNTN tem como função o acompanhamento dos neonatos com suspeita de doenças 

e o planejamento de tratamentos adequados a cada neonato, bem como o 

cadastramento das crianças no Banco de Dados Nacional (GOMES et al., 2019). 

Além disto, é de extrema importância que a equipe de saúde atue de forma 

multidisciplinar no sentido de promoção a saúde, prevenção e promova as ações 

propostas pelo PNTN. Esse direcionamento e planejamento previnem o aparecimento 

de doenças que possam reduzir a qualidade de vida da família e do neonato. Para 

isso, a atenção integral, a ampliação do acesso e o acolhimento das pessoas tornam-

se fundamental para o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento das 

crianças (GOMES et al., 2019). 

Para melhorar ainda mais esta assistência é essencial que os profissionais de 

saúde se mantenham atualizados em relação as práticas e saberes para a promoção 

a saúde. Isto torna-se uma estratégia para a ampliação e seguridade do cuidado das 

famílias e dos neonatos, de forma a garantir, assistência integral a saúde e impactar 

diretamente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Além disto, é importante 

que a orientação adequada para as mães, em relação a triagem neonatal, seja 

passada com segurança, afim de favorecer as condutas que tem como objetivo 

diminuir as vulnerabilidades que possam acarretar em sequelas irreversíveis para o 

desenvolvimento infantil (MENDES et al., 2017). 
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5.3 Cuidados com o recém-nascido 
 

A Atenção Primária a Saúde (APS) no que tange os aspectos de cuidado a 

gestante a ao recém-nascido tem um importante papel no controle e redução da 

mortalidade infantil, principalmente no período pós-parto. Além disto, os profissionais 

da saúde detêm de ferramentas para avaliar as condições de nascimento e os fatores 

de risco para mortalidade, permitindo-os planejar ações nos serviços que possam 

garantir o diagnóstico precoce de alterações que possam impactar no 

desenvolvimento e crescimento infantil. Dentre estas ações, a promoção a saúde, a 

prevenção de doenças e complicações e a assistência integral são de fundamental 

importância, pois, podem melhorar significativamente a qualidade de vida do neonato 

até o período adulto (MOLINI-AVEJONAS et al., 2018). 

Nessa perspectiva, a atenção integral ao recém-nascido tem sido um desafio 

para a saúde pública, uma vez que a redução da mortalidade e dos agravos implica 

diretamente em uma atenção de qualidade e segura oferecida pelos profissionais da 

saúde, especialmente aqueles do nível de APS. Assim sendo, os cuidados com o 

recém-nascido se iniciam desde o período pré-natal com a promoção a saúde, 

orientações, incentivo a amamentação exclusiva, esclarecimento de dúvidas e 

acolhimento dos principais medos e ansiedades. Essas dificuldades são esperadas, 

principalmente quando se trata do primeiro filho. Por outro lado, são totalmente 

passíveis de ações de prevenção e promoção a saúde, visando um período pós-parto 

mais tranquilo e seguro (DIAS et al., 2019) 

Além disso, é cabível ao profissional da saúde orientar a puérpera quanto aos 

principais cuidados com o recém-nascido, como o cuidado com o coto umbilical, 

orientações de higiene, maneira correta de carregar o bebe, posição para a 

amamentação, cólicas, causas que podem levar o recém-nascido a chorar e dieta 

materna. É importante, também, deixar claro que a equipe de saúde está à disposição 

para oferecer orientações e aconselhá-la sempre que for necessário. A equipe de 

saúde deve auxiliar a mãe no desenvolvimento da autonomia no cuidado com o 

neonato, sabendo identificar o momento correto para intervir, de modo a desenvolver 

uma linha de cuidado que seja abrangente e que possa desenvolver aspectos de 

confiança, vínculo e comunicação (PAULA et al., 2017).  
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6 PLANO DE INTERVENÇÃO  
 

Essa proposta refere-se ao problema priorizado “Ineficácia da Triagem 

Neonatal”, 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) 
 

No ano de 2018, das 62 gestantes assistidas na USF Senador Adalberto Sena, 

apenas 29 (46,77%) compareceram na USF, ainda na primeira semana após alta 

hospitalar. No que se refere às visitas domiciliares, não há registros dos ACS sobre o 

período decorrido entre a alta hospitalar e a primeira visita domiciliar, mas referem que 

em alguns casos a visita ocorreu após 20 dias da alta hospitalar, o que inviabilizou, 

por exemplo, o estímulo à triagem neonatal. 

 

6.2 Explicação do problema selecionado (quarto passo) 
 

NA USF Senador Adalberto Sena, as mães geralmente comparecem à USF 

após 10 dias do parto, passando então o período preconizado para realização da 

triagem neonatal (teste do pezinho). No mês de março/2019, por exemplo, dos 12 

exames realizados, apenas 04 foram feitos na primeira semana de vida. A visita 

domiciliar após o parto, que também é preconizada que ocorra na primeira semana 

após alta hospitalar, vem ocorrendo em alguns casos até 3 meses após o parto, o que 

inviabiliza, dentre outras orientações, a busca ativa para a triagem neonatal. 

 
6.3 Seleção dos nós críticos (quinto passo)  
 
Neste contexto, tem-se que o problema selecionado tem como nós críticos: 

 Desconhecimento das mães sobre a importância da triagem neonatal 

 Atraso das visitas domiciliares dos ACS (busca ativa) após o parto 

 
6.4 Desenho das operações (sexto passo) 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/FARIA,%20Hor%C3%A1cio%20Pereira%20de/1010
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QUADRO 4: Operações sobre o “nó crítico 1” relacionado ao problema “ 
Ineficácia da triagem neonatal”, na população sob responsabilidade da Equipe 
2, da USF Senador Adalberto Sena, Cruzeiro do Sul - Acre 2019 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
  

Nó crítico 1 
Desconhecimento das mães sobre a importância da triagem 

neonatal 

Operação 

(operações)  

Estabelecer práticas educativas visando estimular as gestantes e 

puérperas a realizarem adequadamente o acompanhamento 

neonatal e cuidados ao bebê nos primeiros meses de vida. 

Projeto Cuidados ao nascer 

Resultados 

esperados 

Aumentar em no mínimo 50% o comparecimento das puérperas à 

USF ainda no primeiro mês para consultas e acompanhamento dos 

recém-nascidos. 

Produtos 

esperados 

Rodas de conversa mensais nos grupos de gestantes 

Palestras mensais sobre a temática 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para acompanhar as ações educativas 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Financeiro: Recursos para produção de cartazes e folders de 

divulgação 

Político: Mobilização social 

Recursos críticos 

Político: Adesão do gestor local 

Financeiro: Recursos para produção de cartazes e folders de 

divulgação 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS): Favorável 

Ações 
estratégicas 

Reunião com SMS para apresentação do projeto e solicitação de 
apoio. 

Prazo 12 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Toda equipe da ESF 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Avaliação da adesão da população às ações educativas através de 
listas de presença, após 06 meses e caso não seja satisfatória, 
organização de outras formas de conscientização. 
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QUADRO 5: Operações sobre o “nó crítico 2” relacionado ao problema “ 
Ineficácia da triagem neonatal”, na população sob responsabilidade da Equipe 
2 da USF Senador Adalberto Sena, Cruzeiro do Sul, Acre 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Nó crítico 1 Atraso nas visitas domiciliares após o parto 

Operação 

(operações)  

Estabelecer práticas de educação permanente com os Agentes 

Comunitários de Saúde, visando estímulo à Visita Domiciliar na 

primeira semana do recém-nascido. 

Projeto Importância do ACS na saúde neonatal 

Resultados 

esperados 
Capacitar 100% dos ACS sobre a importância da Triagem Neonatal 

Produtos 

esperados 

Rodas de conversa semanais 

Distribuição de material de apoio sobre a triagem neonatal 

Recursos 

necessários 

Estrutural: Profissional para acompanhar as ações educativas 

Cognitivo: Conhecimento sobre o tema 

Financeiro: Recursos para produção de material de apoio 

Político: Adesão dos profissionais 

Recursos críticos Político: Adesão dos profissionais 

Controle dos 
recursos críticos 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS: Favorável 

Ações 
estratégicas 

Oferecer certificados da capacitação, e agendar previamente as 
ações. 

Prazo 06 meses 

Responsável (eis) 
pelo 
acompanhamento 
das ações 

Médica Proponente 

Processo de 
monitoramento e 
avaliação das 
ações 

Verificar após 06 meses se as visitas domiciliares na primeira 
semana após alta hospitalar aos recém-nascidos proporcionou um 
maior comparecimento das puérperas à USF para consulta e 
triagem neonatal 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na linha assistencial em saúde da criança a triagem neonatal proporciona a 

identificação precoce de doenças congênitas, permitindo assim uma intervenção 

adequada, e assistência qualificada ao recém-nascido. 

Neste contexto, espera-se que as ações propostas neste estudo possam 

contribuir para uma maior adesão da comunidade à TNN, bem como maior 

capacitação e preparo dos ACS em realizaram as visitas domiciliares pós-parto em 

tempo hábil para uma busca ativa para TNN. 

Acredita-se que um dos principais desafios a serem enfrentados é a grande 

vulnerabilidade social, sobrecarga da equipe, e eventuais áreas descobertas por ACS 

por licença médica, que podem comprometer a realização das ações propostas. 

Contudo, é importante salientar que o planejamento foi elaborado conjuntamente com 

os demais membros da equipe, e considerando os recursos existentes, o que torna 

factível vislumbrar resultados positivos. 
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