Área Temática: Saúde
Edital: 2014-04-PROEXT-PIBEX-GRANDE RECIFE

CONTRIBUIÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL
NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - UMA ABORDAGEM EM REDE DE CUIDADOS
Unidade: CCS
Coordenador(a): Juliana Maria Carrazzone Borba - Docente
Email: jucarrazzone@gmail.com
Objetivos
Geral:
Desenvolver ações de atenção básica em Nutrição e Fonoaudiologia voltados à saúde da
mulher gestante/puérpera e da criança até 24 meses de idade.
Específicos:
1. Realizar a captação precoce de gestantes nas comunidades;
2. Atualizar e acompanhar o cadastramento das gestantes nos
territórios;
3. Participar dos grupos de gestantes nas USFs para promover ações
educativas multidisciplinares em saúde durante o pré-natal no que
se
refere a saúde da mulher e desenvolvimento da criança ao
longo dos 24
meses de vida;
4. Capacitar agentes comunitários de saúde e demais atores
envolvidos na
percepção de sinais e sintomas de alterações
nutricionais e do
desenvolvimento fonoaudiológico em lactentes,
como meio de viabilizar o
pronto encaminhamento à investigação e
intervenção especializada;
5. Capacitar agentes comunitários de saúde a desenvolverem ações
de
orientação a gestantes e lactantes acerca de práticas que
promovam
hábitos alimentares saudáveis e um
adequado desenvolvimento
fonoaudiológico em crianças até dois
anos de idade;
6. Realizar oficinas de saúde voltadas para os ACs das Unidades de
Saúde
participantes;
7. Participar de atividades fora das Unidades incluindo: reuniões do
grupo do
PET Saúde, Fórum do PET Saúde, Seminários, Eventos de
Extensão.

Resumo:
Rede Cegonha é um programa do Governo Federal constituído por um conjunto de
medidas que garante às mulheres e crianças atendimento seguro e humanizado no
Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre os objetivos da Rede Cegonha estão a ampliação
do acesso e da melhoria da qualidade do pré-natal e puerpério, bem como o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 24 meses. No
âmbito do pré-natal, o projeto se propõe a desenvolver ações educativas com as
gestantes usuárias das USF a fim de promover nas mulheres, a compreensão do processo
de gestação, parto, puerpério e lactação. As ações voltadas às mulheres no puerpério
terão como objetivo acompanhar a saúde do binômio mãe/filho nos primeiros dias após
o nascimento e, finalmente, as ações voltadas para crianças de 0-2 anos terão como
objetivo capacitar agentes comunitários e outros atores envolvidos na percepção de
sinais e sintomas de alterações nutricionais e do desenvolvimento fonoaudiológico em
lactentes, bem como acerca de práticas que promovam hábitos alimentares saudáveis e,
consequente adequado desenvolvimento fonoaudiológico de crianças até 2 anos de
idade. Todas as ações estão sendo propostas com o objetivo de beneficiar diretamente
os usuários das Unidades de Saúde da Família parceiras, bem como fomentar a
educação permanente em saúde dos atores envolvidos em sua elaboração e execução.

