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No Distrito de Saúde Cruzeiro-SMS/POA, as taxas de mortalidade 

infantil estão acima da média municipal. Além disso, o distrito possui 

uma elevada ocorrência de gestação na adolescência e de crianças 

menores de um ano. Esses fatores indicam a necessidade de maior 

atenção no cuidado à população materno-infantil. Este projeto é uma 

parceria ensino-serviço, com objetivo de articular e mobilizar os atores 

sociais para melhoria da qualidade de vida de mulheres, crianças e suas 

famílias, fortalecendo o vínculo e qualificando o cuidado longitudinal 

oferecido pelas Equipes de Saúde da Família (ESF) às famílias adstritas 

ao seu território. O projeto é desenvolvido através das seguintes ações: 

(1) busca ativa das gestantes e puérperas do território das ESF, (2) 

ações educativas de promoção ao aleitamento materno e à introdução 

da alimentação complementar em salas de espera, (3) grupos de 

educação em saúde com as gestantes nas Unidades de Saúde da Família 

(4) visitas domiciliares acompanhadas de agentes comunitários de 

saúde, com realização de entrevista com as mães e cuidadores a 

respeito do período da gestação, do parto e puerpério, dos cuidados 

com a criança, do aleitamento materno e da alimentação complementar 

quando pertinente, além de orientações e esclarecimento de dúvidas 

referentes à nutrição e demais cuidados em saúde, (5) atividades de 

sensibilização e formação com os profissionais da equipe sobre temas 

relativos à saúde materno-infantil. Como principais resultados 

alcançados, além da qualificação do cuidado ao público-alvo do 

projeto, estão a integração dos estudantes, extensionistas e graduandos, 

com os profissionais e com os usuários dos serviços de saúde, o 

reconhecimento do território e dos processos de trabalho das ESF, 

assim como o fortalecimento da educação permanente na Atenção 

Básica. Dessa forma, destaca-se o importante papel desse projeto, tanto 

na qualificação do cuidado à população materno-infantil no distrito 

docente assistencial da UFRGS quanto na formação em saúde.  
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