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Resumo
O Programa Saúde da Criança conta com uma organização ampla voltada
integralmente à saúde da criança, que inicia com a atenção adequada no pré-natal
oferecido pelo programa Mãe-curitibana, com o intuito de acolher as crianças
residentes no município de Curitiba, monitorando e acompanhando o processo de
crescimento e desenvolvimento das mesmas. Frente à temática, foi necessária a
elaboração de um Projeto Assistencial durante o Estágio Supervisionado II do 8º
período do curso de Enfermagem do Centro Universitário Autônomo do Brasil, em
uma Unidade Básica de Saúde em Curitiba – PR no mês de agosto de 2018, na
qual a atualização cadastral de crianças de 0 a 1 ano verificou-se importante-,
devido à complexidade do problema e, principalmente, pela discordância entre o
número de cadastros definitivos e o total de vinculados. Uma vez que o objetivo da
Diretriz de Atenção à Saúde da Criança Curitibana é acolher as crianças
residentes no município, é imprescindível a vinculação imediata das crianças que
não estejam amparadas por este programa. O presente Projeto tem por objetivo
atualizar o cadastro das crianças, vinculando-as ao programa, e orientar a família mesmo aquelas que tem como opção serviço de saúde privada - a importância do
acompanhamento da criança em seu primeiro ano de vida. Trata-se de um projeto
assistencial organizado pela ferramenta 6W3H. Das 52 crianças com cadastro
definitivo apenas 21 (40,38%) estão ligadas ao programa, desse modo procura-se
entre os possíveis nós críticos o porquê dessas vinculações não estarem
acontecendo, e vincular de fato as 31 crianças (59,62%) restantes. Serão feitas
ligações para as famílias no intuito de agendar
consulta de puericultura afim de trazê-las à Unidade para acompanhamento da
criança pelo pediatra e/ou pelas enfermeiras e por fim, a efetivação do cadastro. O
resultado do Projeto encontra-se em desenvolvimento, presumindo-se que dentro
de dois meses o total de crianças vinculadas seja de 52 usuários definitivos e
espera-se que todas tenham atenção adequada como preconiza a diretriz. Em
consequência, pelo fato da faixa etária apontada pelo presente trabalho ser crucial
para desenvolvimento e à qualidade de vida das crianças, estratégias como: o
Programa Saúde da Criança é de suma importância para a prevenção, promoção e
manutenção da vida, cabendo aos profissionais de saúde a asseguridade do
funcionamento desses programas. O enfermeiro tem importante papel nessa
dinâmica, uma vez que é ele quem acompanha, orienta e cria vínculos com a
criança e sua família por meio da puericultura.
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