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Objetivo: Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos do curso de Enfermagem
na disciplina Programa de Integração, Serviço, Ensino e Comunidade em relação à
análise e implantação de uma intervenção para alcance do padrão 4.18 do Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. Materiais e
Métodos: Trata-se de um relato de experiência de observação e aplicação de
intervenções voltadas para o acompanhamento do desenvolvimento da saúde de crianças
menores de dois anos, cadastradas em uma equipe de Atenção Básica em Montes
Claros-MG, no primeiro semestre de 2019. Foi utilizado como fonte de coleta de dados o
cadastro do Programa Viver e um caderno com fichas de acompanhamento das consultas
odontológicas das crianças com idade entre um a dois anos. Resultados: Após identificar
as fragilidades que haviam na unidade relacionadas ao padrão 4.18, foi observado que
não existia registro das crianças de um a dois anos que realizavam a consulta
odontológica. Assim, foi feito um levantamento de todas as crianças e confeccionado um
caderno com fichas, contendo informações referentes aos dados pessoais e registro da
frequência na consulta de rotina ao dentista. Conclusão: Foi possível identificar as
fragilidades da Unidade relacionadas à saúde da criança e propor intervenções para
melhorar o acompanhamento desse público. Assim, a equipe de saúde deve compreender
a importância desse acompanhamento e orientar os pais a respeito da saúde bucal que
deve ser avaliada nas consultas de puericultura.
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