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Objetivos
"Geral: Envolver universidade e comunidade por meio do ensino, pesquisa e extensão no processo de
monitoramento da situação clínica e nutricional das crianças do Município de Vitória de Santo Antão-PE.
Específicos: •
Realizar diagnóstico sobre a situação clínica e nutricional
das crianças na percepção dos responsáveis e profissionais de saúde. •
Elaborar
instrumentos lúdico-educativos para planejamento de oficina de formação de multiplicadores direcionada
aos agentes comunitários de saúde; •
Fomentar a criação de espaços permanentes de reflexão
e elaboração de estratégias para multiplicação de informações, fortalecimento da autonomia da
comunidade e independência dos sujeitos; •
Envolver as mães/responsáveis em atividades de
promoção da alimentação adequada e saudável promovidas pela UBS’s. •
Capacitar os
agentes comunitários quanto à interpretação do estado nutricional de acordo com os gráficos da
Caderneta de Saúde da Criança e identificação de sinais clínicos de risco nutricional;
Educacionais:
Graduandos (serão capazes de) •
Elaborar instrumento de diagnóstico (pré e pós-teste) •
pedagógicas •
Realizar reunião periódica com a ESF para planejamento
das atividades conforme realidade local •
Executar oficina de formação de multiplicadores •
sinais clínicos de risco nutricional •
Repassar conhecimentos básicos sobre vigilância clínica e
nutricional de crianças para os membros da comunidade de forma clara e objetiva •
Sensibilizar as
mães/responsáveis quanto a importância da procura pelo serviço de saúde na prevenção de agravos e
manutenção da saúde da criança •
Envolver-se ativamente na busca de estratégias para
melhoria da qualidade de vida dos membros da comunidade através da promoção da saúde e prevenção
de doenças Responsáveis pelas crianças (serão capazes de) • Reconhecer possíveis alterações no
crescimento e desenvolvimento da criança •
Identificar sinais clínicos de risco nutricional •
da criança "

Resumo
O projeto “Vigilantes do futuro” contemplará as comunidades do Município de Vitória de
Santo Antão por intermédio dos Agentes Comunitários de Saúde(ACS) e responsáveis por
crianças menores de cinco anos, com o propósito de envolver e capacitar a família,
profissionais de saúde e membros da Universidade para tornarem-se vigilantes do estado
clínico e nutricional dos menores. A proposta envolve criação de vínculo entre Academia
e Unidades Básicas de Saúde, garantindo uma permanência de dois meses em cada uma

delas; capacitar ACS para monitoramento e identificação precoce de agravos;
sensibilizar a família e torna-la importante cuidador(a) e elo entre o serviço e a criança.
A formação dos profissionais envolverá atividades lúdico-pedagógicas e incentivo a
utilização da Caderneta de Saúde da Criança. Além disso, através de técnica de grupo
focal será possível realizar o planejamento de estratégias adaptadas as diversas
realidades locais para sensibilização e multiplicação das informações para as
mães/cuidadores. Antes e após o processo será realizado diagnóstico situacional para
acompanhamento da evolução e impacto da intervenção. Dessa forma, busca-se
contribuir para melhora da qualidade de vida e perspectivas futuras dos menores
através da prevenção e promoção da saúde e auxiliar no desenvolvimento local, através
da vigilância dos futuros cidadãos ativos.

