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Unidade vai facilitar 
atendimento em 
casos graves e evitar 
deslocamentos de 
mães e crianças 
a Porto Alegre

Pacientes das ESFs serão direcionados ao ambulatório
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Afim de proporcionar 
um espaço onde pa-
cientes materno infan-

tis vão ter acesso a consultas 
pediátricas com determinados 
critérios de especificidade e 
risco, será inaugurado em 
dezembro deste ano o Ambu-
latório Pediátrico de Alto Risco 
do Espaço Mamãe Criança. 
Atualmente, a referência de 
atendimento de alto risco do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
de Vera Cruz é voltada a Porto 
Alegre e, com o novo espaço, 
a ideia é diminuir a demanda 
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encaminhada à capital. A uni-
dade ainda não tem data fixa 
para ser inaugurada.

Segundo a gerente do ser-
viço de saúde, Milena Roberta 
Morsch, a implantação do am-
bulatório é uma forma de dar 
seguimento à reorganização de 
fluxo do atendimento pediátri-
co no Espaço Mamãe Criança, 
feita há um ano. Desde então, 
os pacientes vêm recebendo 
atendimento amplo e inte-
gral, com acompanhamento  
de consultas de seguimento 
na sua unidade de referên-
cia. “O acompanhamento e o 
atendimento pediátrico con-
tinuam, mas também terá o 
ambulatório de alto risco para 
questões pontuais”, explica 
Milena. Dessa forma, não só os 
pacientes assistidos no Espaço 
Mamãe Criança, mas também 
nas ESFs poderão ser encami-
nhados para atendimento no 
novo ambulatório.

Entre os casos que são con-
siderados de alto risco estão 
problemas na gestação, parto 
ou nascimento, prematuri-
dade, doenças graves como 
meningite, traumatismo cra-
niano, convulsões, alteração 
no teste do pezinho, entre 
outros. Milena explica que 
dentro desses casos serão esta-
belecidos critérios para avaliar 
se o atendimento será encami-
nhado para o ambulatório de 
risco do município ou, se pela 
complexidade, serão direcio-
nados a Porto Alegre. 

ACESSIBILIDADE E
ACOMPANHAMENTO
Entre os benefícios de se 

ter um ambulatório de alto 
risco junto ao município está 
a acessibilidade. “Às vezes é 
difícil para os pais ou respon-
sáveis ficarem o dia inteiro 
em Porto Alegre e se ausen-
tarem do emprego”, frisa ela. 
Além disso, Milena explica 

que também será ampliada 
a linha de cuidado enquanto 
rede de saúde. “Esse paciente 
ainda vai estar inserido na 
nossa rede e manteremos esse 
acompanhamento de toda li-
nha de cuidado e tratamento”, 
completa. 

O ambulatório vai fun-
cionar no mesmo horário 
de atendimento do Espaço 

Mamãe Criança, das 7h30min 
às 11h30min e das 12h30min 
às 16h30min. Fora desse ho-
rário, a profissional explica 
que o plantão pediátrico do 
Hospital Vera Cruz presta o 
atendimento e em situações 
agravadas intercede e estabi-
liza o paciente e, caso seja ne-
cessário,  contata a unidade de 
referência para transferência.

Saúde terá ambulatório de alto risco

Crianças terão novo espaço 


