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Objetivo Geral
Contribuir com a atenção integral à saúde criança na USF Mustardinha.
Objetivos Específicos
Colaborar com a assistência integral à criança por meio do atendimento compartilhado
na puericultura. Colaborar com o matriciamento dos agentes comunitários de saúde
acerca do desenvolvimento infantil até os dois anos. Contribuir para formação integrada
e interdisciplinar de estudantes de diferentes cursos da saúde e para a integração
ensino-serviço.
Fortalecer o componente III da Rede Cegonha, acompanhando o
desenvolvimento infantil até o segundo ano de vida.
Resumo
Esta proposta destina-se às crianças de até 2 anos de idade, acompanhadas na
puericultura pela Unidade de Saúde da Família (USF) da Mustardinha, com o objetivo de
contribuir com a atenção integral à saúde criança. Essa unidade de saúde já tem
parceria com o curso de Fonoaudiologia através do PET-Saúde/Redes, desde Agosto de
2013. Os estudantes serão inseridos no cenário de práticas possibilitando conhecer a
dinâmica e o processo de trabalho na USF. De forma geral serão realizados encontros
teóricos com os estudantes e os profissionais da USF, sobre a integralidade do cuidado,
interdisciplinaridade e sobre os novos dispositivos para o atendimento integral em
saúde, para posteriormente os estudantes dos diversos cursos serem envolvidos no
atendimento compartilhado na puericultura e na busca ativa de crianças faltosas junto
aos agentes comunitários de saúde. A partir das demandas surgidas na prática do
atendimento compartilhado, será elaborada uma oficina de matriciamento para a
Equipe de Saúde da Família da Mustardinha, abordando temáticas relacionadas ao
crescimento e desenvolvimento da criança. Todas as etapas serão desenvolvidas com a
parceria dos profissionais da Equipe de Saúde da Família, favorecendo a integração
ensino-serviço. Com este projeto também se planeja a realização de pesquisas que

incluam trabalhos de conclusão de curso, trabalhos para apresentação em congressos,
entre outros.

