Entrevista com Thereza Kaiser – Visita às
famílias
A Pastoral da Criança é uma rede de
solidariedade que tem sua força no voluntariado e
atua em todo Brasil com prioridade para as
comunidades mais empobrecidas. Trabalha para
promover a educação da criança na família,
construindo uma cultura de paz no ambiente
familiar e comunitário, para garantir a melhoria da
qualidade de vida de criança até seis anos e
famílias acompanhadas.
São mais de 113 mil líderes comunitários,
capacitados no Guia do Líder, que acompanham
mais de um milhão de famílias em três atividades
básicas: visita domiciliar mensal, celebração da
vida e reunião de reflexão e avaliação.
No Brasil, em 2012, foram realizadas 5.007.191
visitas domiciliares mensais. Os líderes visitaram 95,8% das gestantes e 96% das
crianças cadastradas.
Veja abaixo a entrevista de Thereza Kaiser Baptista, assistente técnica da
coordenação nacional da Pastoral da Criança, explicando melhor a atividade de
visitas domiciliares:

Thereza o que é a visita domiciliar da Pastoral da Criança?
É a visita que o líder faz em cada casa das famílias cadastradas, uma vez por
mês, seja para a criança ou para uma gestante acompanhada.

Por que é necessário visitar as famílias?
Por que é através dessa visita mensal que a líder passa informações e coleta
alguns dados que são repassados depois, através das Folhas de
Acompanhamento Básico de Saúde (FABS), para a Pastoral da Criança. A visita

do líder da Pastoral da Criança leva conhecimento, educação e cidadania às
famílias.

O que é feito nessa visita?
Nessa visita domiciliar o líder vê a criança (quando é visita para a criança), ele a
observa, acompanha como esta o crescimento, o desenvolvimento e verifica a
carteirinha de vacina da criança. Conversa com a mãe se a criança está se
desenvolvendo bem, se está normal para a idade dela. E isso tudo a líder faz
orientada através do Guia do Líder.

E como é que o líder se prepara para esta visita?
Primeiro ele precisa ser capacitado como líder da Pastoral da Criança. No
momento antes dele sair para visita, se for a dois, que é a orientação, o líder deve
fazer um momento de oração, uma pequena reflexão, sabendo para onde ele vai,
se é para visitar uma gestante ou uma criança. Se for com criança ele precisa
levar conhecimentos para faixa etária daquela criança. Se é para gestante precisa
saber se ela está fazendo pré natal, se está sendo bem acompanhada, se está
tendo condições de saúde, se está se alimentando bem, para poder gerar uma
criança saudável.

Como agem os líderes quando encontram situações que
comprometem a saúde da família e das crianças?
Quando o líder observar alguma situação que não é o normal e ele não sabe no
momento como orientar ou explicar, ele deve retornar, encontrar com a sua
comunidade, com os outros líderes, trocar ideias com os demais líderes para que
eles possam ver a melhor solução para aquele caso.
Nesta visita o líder conversa sobre as ações básicas de saúde, educação e
cidadania, explique um pouco sobre isso.
É no momento da visita que pode haver essa conversa mais demorada este
intercâmbio de conhecimentos, e por exemplo, para mãe com bebê
recém-nascido orientar como se comportar com o bebê, como dar banho, como
amamentar, como cuidar dessa criança. No caso da visita à gestante, conversa
sobre o que essa gestante deve fazer durante seu período de gestação, as
consultas de pré natal, como está a vacinação, se ela precisa tomar a vacina
antitetânica, se o médico está atendendo na unidade de saúde, se ela não foi
atendida e precisou voltar embora, pois isso as vezes acontece. É neste
momento da visita que as líderes tem um relacionamento mais íntimo com as
famílias acompanhadas.

E se a pessoa não quer receber o líder, como esse líder
deve agir?

O líder deve voltar quantas vezes for preciso, tentar conversar com essa família,
por que essa família com certeza é a que mais precisa de ajuda.

E se a família ainda não recebe a visita do líder mas
gostaria de ser visitada o que essa família deve fazer?
Primeiramente procurar se na sua comunidade existe alguma líder. Em cada casa
de líder tem uma plaquinha escrita: “aqui tem Pastoral da Criança”. Se a família
não encontrar, por que a comunidade não tem Pastoral da Criança naquele
momento, procurar na paróquia mais próxima da sua casa, saber se tem Pastoral
da Criança.
Tendo Pastoral da Criança procurar entrar em contato com o coordenador de
ramo e ele indicará o líder mais próximo da sua casa para acompanhá-la.
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