PROPOSTA DE INSTITUIÇÃO DA 1ª DOSE DE ANTIBIÓTICO
NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
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OBJETIVO GERAL :

INTRODUÇÃO:

Pretende-se, com este trabalho, instituir a prática de administração da primeira dose de
A saúde da criança é tema de muita importância que precisa ser constantemente

antibiótico para criança, imediatamente após a consulta, em UBS do município de Matias

atualizado e discutido .Entidades como a Pastoral da Criança trabalham com esta

Barbosa.

finalidade. Mas apesar dos avanços alcançados, os indicadores de saúde
demonstram que ainda muito a ser feito para que as crianças brasileiras tenham

OBJETIVO ESPECÍFICO:

direito integral à saúde, como assumido em nossas leis. Os índices de mortalidade
infantil ainda são altos. Muitos óbitos poderiam ser evitados se as crianças fossem

-Sensibilizar a gestão local de saúde sobre a importância da UBS oferecer a primeira

encaminhadas para um serviço de saúde qualificado, com uma equipe profissional

dose de antibiótico para criança.

preparada para atender com eficiência e agilidade (BRASIL, 2004).

-Criar sistemática para administração da primeira dose de antibiótico à criança na UBS.
-Alertar a população sobre a importância de ministrar a primeira dose de antibiótico para

Com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil a Pastoral da Criança desenvolve,

criança na Unidade Básica de Saúde imediatamente após a consulta.

no Brasil, uma campanha permanente chamada “Antibiótico, primeira dose
imediata”, que tem o objetivo de alertar a população sobre a importância de
ministrar a primeira dose de antibiótico nas UBS’s logo após a consulta, em

METODOLOGIA:

especial, nos casos de crianças com suspeita de pneumonia. “Quanto mais cedo
começar o tratamento, mais fácil é a cura” é a mensagem da Campanha que está
fazendo uma grande mobilização da sociedade, com voluntários e articuladores
da Pastoral da Criança nos conselhos municipais de saúde de todo o país. Através
de diversos materiais elaborados para conscientizar a população sobre a

Neste trabalho, o foco será a população assistida pela UBS Verônica Narcisa Piazzi
Segregia, situada no bairro Nossa Senhora da Penha do município de Matias
Barbosa/MG.

importância da administração do antibiótico em casos de infecções respiratórias
agudas, essa campanha está ajudando a salvar muitas vidas, especialmente com

A intervenção proposta constará com as seguintes etapas:

relação à pneumonia, uma das principais causas de morte de crianças até um ano
-Apresentar o projeto para o Conselho Municipal de Saúde, com vistas à obtenção de

(PASTORAL DA CRIANÇA, 2013).

autorização e suporte.
O presente projeto de intervenção será desenvolvido no município de Matias
Barbosa, com a finalidade de conscientizar a gestão local sobre a importância de
ser administrada, ainda na UBS, a primeira dose de antibiótico para as crianças

- Sensibilizar a gestão local sobre a importância de

oferecer a primeira dose de

antibiótico para criança ainda na UBS. Para tal ação, será utilizado este projeto de
intervenção e material informativo fornecido pela Pastoral da Criança.
-Sensibilizar os profissionais dos serviços de saúde através de materiais técnicos

com infecções respiratórias graves como a pneumonia.

oferecidos pela Pastoral da Criança e os manuais do Ministério da Saúde.
-Alertar a população sobre a importância de ministrar a primeira dose de antibiótico para

JUSTIFICATIVA:

criança na UBS imediatamente após a consulta, através de acolhimento realizado na

Matias Barbosa é um exemplo de município em que a mãe ou responsável pela

sala de espera.

criança precisa buscar os medicamentos receitados na UBS em uma Unidade
Central

de

Medicamentos,

logo

o

tratamento

da

criança

não

começa

RESULTADOS ESPERADOS:

imediatamente o que não é correto, pois se tratando do diagnóstico de pneumonia,
por exemplo, o tempo certo de se iniciar o tratamento é logo após o diagnóstico
médico na própria UBS (PASTORAL DA CRIANÇA, 2014).
Através de propostas de intervenção, com boa relação custo-benefício (boa
eficiência), é possível melhorar a atenção à saúde da criança e fortalecer a
atenção básica no município. È uma boa estratégia para o gestor desenvolver
trabalho em conjunto com os parceiros que compõe a rede de assistência, no caso
a Pastoral da Criança, que traz propostas devidamente fundamentadas nas

-Realizar sensibilização e conscientização para que a gestão local perceba a importância
da administração da primeira dose de antibiótico para criança na UBS e fortaleça a
adoção de tal prática.
-Espera-se pela realização do tratamento de infecções nas crianças no município em
tempo hábil, evitando, o agravamento de infecções agudas.
-Pretende-se que as demais unidades básicas de saúde do município também adotem
tal prática.

determinações do Ministério da Saúde.
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