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Objetivos Gerais
Contribuir com o acompanhamento da criança de risco na cidade do Recife, favorecendo
o acesso aos serviços de saúde.
Objetivos Específicos
Construir os itinerários terapêuticos das crianças de risco na cidade do Recife,
identificando os problemas de acesso na rede de atenção à saúde.
Contribuir para
formação integrada de estudantes e na perspectiva das redes de atenção à saúde.
Fortalecer a Rede Cegonha, por meio da rede de atenção à saúde da criança,
acompanhando o desenvolvimento infantil até o segundo ano de vida.
Resumo
Esta proposta destina-se às crianças de risco e seus familiares, residentes nas áreas
cobertas pela Unidade de Saúde da Família de Jardim Uchôa, com o objetivo de
contribuir com o acesso destas crianças aos serviços de saúde. 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 nos cenários de práticas possibilitando conhecer
os serviços que compõem a rede de atenção à saúde da criança no Recife e aqueles que
desenvolvem ações de planejamento e vigilância em saúde, contextualizando a
importância de integrar ações nos diferentes níveis do sistema. De forma geral serão
realizados encontros teóricos para elencar os principais fatores que colocam as crianças
em situação de vulnerabilidade, busca ativa das crianças identificadas, construção dos
itinerários terapêuticos, observando as fragilidades da rede de atenção à saúde da
criança, as quais serão discutidas com a Equipe Saúde da Família, planejando
coletivamente as estratégias para favorecer o acesso. Todas as etapas serão
desenvolvidas com a parceria dos profissionais da Equipe de Saúde da Família,
favorecendo a integração ensino-serviço. Ao final, será elaborado e divulgado com os
familiares das crianças um esquema representativo da rede de atenção à saúde da

criança no Distrito Sanitário V. Esse esquema será construído com base nas necessidades
apontadas pelas famílias, favorecendo o acesso aos serviços de saúde. Com este projeto
também se planeja a realização de pesquisas que incluem trabalhos de conclusão de
curso, trabalhos para apresentação em congressos, entre outros.

