
Eixo 1 - Atributos da Atenção Primária à Saúde
Prática 2: Atendimento multidisciplinar em puericultura: um olhar

potencializado para a saúde da crianças

Link: Recursos Gráficos

Descrição da prática segundo autor(es/as)

Descrição – O que foi realizado, por quê e como foi desenvolvida a experiência?

Consultas compartilhadas na puericultura entre profissionais do NASF e a enfermeira de
uma ESF tem favorecido um olhar ampliado sobre a saúde das crianças menores de 2
anos, período de intensa transformação e que cada dia conta muito para o
desenvolvimento idealizado. A utilização das tecnologias leve-duras no que diz respeito
ao cultivo do vínculo, da humanização e na autonomia dos sujeitos são intrínsecas ao
trabalho na atenção básica, assim como o uso dos múltiplos saberes para o melhor
manejo do cuidado. Já a clínica ampliada enquanto pressuposto do trabalho
multidisciplinar, essência do NASF, vem injetar nas equipes de saúde da família um novo
jeito de fazer, e desta vez, fazer juntos oportunizando crescimento mútuo dos
profissionais para o benefício do outro e da comunidade. Nesta experiência em primeira
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mão estiveram, além da enfermeira, os profissionais nutricionista, fonoaudióloga e
terapeuta ocupacional. O ambiente tornou-se mais lúdico, com brinquedos elaborados
com materiais de baixo custo que além de pedagógicos ajudassem a avaliar as crianças.
Ao mesmo tempo mostrava aos pais que não necessita ser o brinquedo mais caro, ou de
marca, mas que além de divertir tenha uma finalidade de estimular, tais como
chocalhos com garrafa pet e grãos, caixas de medicamento de encapadas com papel em
cores primárias para empilhar, brinquedos de encaixe com papelão, móbili com aro de
cortina e fitas coloridas etc. Para crianças em fase de aleitamento materno, era realizada
a avaliação da língua, da pega e da postura ao amamentar e o estímulo para a
continuação da amamentação através das informações dos benefícios dela; também se
orientava a rotina do bebê ao longo do dia, seus posicionamentos e como realizar os
estímulos auditivos, visuais e motores em casa de maneira lúdica. Marcos importantes
do desenvolvimento quando em atraso recebiam um olhar diferenciando, tais como a
fala, o sentar, o andar e com orientações assertivas eram alcançados até a próxima
consulta. Acolher as demandas maternas também fazia parte da consulta
compartilhada, tais como: o que devo comer para amamentar, como e quando devo
introduzir os alimentos para meu filho, como manter o aleitamento quando a licença
maternidade acabar, dentre outros questionamentos. E quando demandas sociais ou de
saúde mental surgiam, era feita a solicitação de uma escuta qualificada com o serviço
social ou psicólogo da equipe NASF. Através do olhar ampliado podemos ver genitores
munidos de informações para cuidar de suas crianças, a redução do número de
encaminhamentos para outros serviços e quando realmente necessários, feitos de
maneira embasada e direcionada.

Quais desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento e o que ainda pode
ser melhorado para o pleno desenvolvimento da prática?

O maior desafio está nos profissionais, de abrir se abrirem para novas formas de fazer
saúde, e de maneira humilde reconhecer a potencialidade em compartilhar com outros
colegas de trabalho. outra questão seria o tamanho dos consultórios nas USF que mal
comportam o profissional da ESF e o paciente; para isto pode-se fazer um rodízio com
os profissionais do NASF,  e fazer uma consulta à parte caso necessário.

Como a experiência impactou o território?

Os pais das crianças sentiam-se confiantes ao receber orientações de profissionais de
áreas específicas, e davam maior credibilidade ao SUS com um serviço tão diferenciado
e completo. As dificuldades no desenvolvimento apresentadas pelas crianças eram
resolvidas com certa agilidade, a partir das orientações direcionadas. E por fim,



podemos observar profissionais realizados e motivados a executar suas atividades
laborais, ao mesmo tempo em que tornavam-se mais auto confiantes em dar as
orientações nas consultas.


