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RESUMO 

 

O estudo a seguir, realizado na Unidade Básica de Saúde Encruzilhada localizada na zona 

urbana do município de Itapipoca no estado do Ceará, a partir do mês de maio de 2014, 

compreende uma intervenção educativa com a finalidade da criação de um grupo voltado à 

atenção a saúde da criança (Puericultura), com objetivos de educar pais e responsáveis sobre a 

importância do acompanhamento integral e continuado de cada criança, orientar a importância 

do aleitamento materno, alimentação adequada em cada etapa, cuidados para evitar acidentes 

domésticos, suplementação adequada de ferro e vitamina A, vacinação oportuna, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento assim como o diagnóstico precoce e o 

tratamento oportuno dessas afecções quando necessário. Sendo assim a proposta é promover 

uma intervenção educativa, consultas e exames de acompanhamento periódicos para a 

implementação de consultas direcionadas à saúde da criança na UBS Encruzilhada. Com isso 

espera-se que diminuam de forma significativa doenças infectocontagiosas, número de casos 

de anemia ferropriva, obesidade, desnutrição, que aumente a aderência ao aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses, e que se realize oportunamente o diagnóstico de doenças 

para prevenir morbidades e evitar suas sequelas. 

 

Palavras chave: Puericultura, Educação, Prevenção.  
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RESUMEN/ABSTRACT 

The following study, conducted at the Basic Health Unit Encruzilhada located in urban area of 

the municipality of Itapipoca in the State of Ceará, from the month of may of 2014, comprises 

an educational intervention with the purpose of creating a group aimed at children's health 

care (child care), with goals to educate parents and guardians about the importance of the full 

and continued monitoring of each child, orient the importance of breastfeeding, proper 

nutrition in each step, care to prevent accidents at home, appropriate supplementation of iron 

and vitamin A, timely vaccination, monitoring of growth and development as well as early 

diagnosis and timely treatment of these disorders when necessary. Therefore the proposal is to 

promote an educational intervention, periodic follow-up exams and consultations for the 

implementation of queries directed to child health in UBS Encruzilhada. It is expected to 

decrease significantly infecto-contagious diseases, number of cases of iron deficiency anemia, 

obesity, malnutrition, which increases adherence to exclusive breastfeeding up to six months, 

and that in due course the disease diagnosis to prevent morbidities and avoid their sequels.   

 

Keywords: child care, education, prevention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a partir do final do século 18, já se observava um progressivo aumento da 

atenção médica dirigida às crianças. A puericultura, incorporada aos avanços da teoria 

microbiana, chegou ao país a partir da França, por Moncorvo Filho, em 1899, através da 

fundação do instituto de Proteção e Assistência à infância do Rio de Janeiro. Uma 

contribuição importante foi dada por Pedro Alcântara, que se ocupou da prevenção das 

diversas formas de pressões do ambiente, seja psicológica, decorrentes, por exemplo, do 

desprezo ou excesso de estimulação por parte da família, sejam as resultantes de uma 

alimentação inadequada, ou de ordem social (Ducan  et al, 2013). 

Cerca de uma em cada oito crianças apresentam alterações do desenvolvimento, que 

podem interferir de forma significativa em sua qualidade de vida e inclusão na sociedade 

(Boyle et al, 1996; Glascoe et al, 1997). No entanto, o reconhecimento de muitos desses 

distúrbios é difícil, seja por se apresentar de forma sútil, seja por raramente estarem 

associados a alterações morfológicas, ou por se manifestarem incompletamente durante as 

consultas realizadas. O prognóstico das crianças com distúrbios do desenvolvimento depende, 

de forma direta, da identificação e intervenção precoces dessas alterações, o que faz a 

avaliação do desenvolvimento parte fundamental de toda a consulta médica (Isenstein & 

Souza, 1993). 

A atenção à saúde da criança voltada ao acompanhamento do crescimento 

desenvolvimento, ou seja, a puericultura, conhecida atualmente como a pediatria preventiva 

nos permite proporcionar atendimento integral, com ênfase na promoção de saúde da criança 

e a prevenção de doenças, que são iniciadas desde o pré-natal. O acompanhamento também 

possibilita o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno das doenças diagnosticadas e a 

reabilitação quando necessário, a realização dessas medidas demonstrou ao longo dos anos a 

diminuição de forma significativa da morbimortalidade infantil. 
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2. PROBLEMA 

Os problemas relacionados ao crescimento e desenvolvimento afetam uma em cada 

oito crianças. A falta ou inadequada realização das consultas de puericultura não permitem 

prevenir ou diagnosticar precocemente estes transtornos o que contribuem ao aumento de 

forma significativa da mobilidade e mortalidade infantil. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

As alterações do crescimento e desenvolvimento são problemas muito mais 

frequentes, do que pais e médicos costumam imaginar, a negligência por parte de muitos pais 

e profissionais da saúde leva alterações no crescimento e/ou desenvolvimento e doenças que 

poderiam ser evitadas muitas vezes com a promoção e a prevenção, assim como a anemia, 

obesidade, desnutrição, parasitismo intestinal. A falta de acompanhamento dificulta também o 

diagnóstico precoce o tratamento de inúmeras doenças; como hipotireoidismo congênito, 

fenilcetonuria, hemogloninopatias, icterícia patológica, síndromes genéticas, alterações 

motoras dentre outras. A importância da puericultura é proporcionar atenção de forma integral 

à criança, melhorar sua qualidade de vida promover o bem estar físico e mental e a 

manutenção da saúde, prevenir doenças e realizar um diagnóstico precoce e um tratamento 

oportuno. É necessário ressaltar a importância da puericultura uma vez que as crianças e 

adolescentes são vistos e acompanhados como seres biopsicossociais, pois as consultas não se 

limitam apenas as mensurações. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Implementação de consultas direcionadas à saúde da criança no PSF Encruzilhada, a 

fim de realizar um acompanhamento do paciente na faixa etária de 0 a 5 anos com o objetivo 

de promover saúde, prevenir e tratar doenças e acompanhar o bem estar e saúde desses 

pacientes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar medidas para a promoção da saúde da criança e prevenção de doenças 

prevalentes nessa faixa etária através da criação de um grupo de saúde da criança. 

 

- Promover palestras educativas sobre; aleitamento materno, alimentação no 

primeiro ano de vida, prevenção de acidentes, higiene bucal, campanhas de vacinação, 

distribuição de folhetos e folders educativos.  

 

- Identificar alterações relacionadas ao crescimento e desenvolvimento no grupo 

de crianças que assistem à puericultura.  
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

 

O termo “puericultura” etimologicamente quer dizer cuidados dispensados a 

alguém. Foi utilizado pela primeira vez por Ballexserd, ao publicar na Suíça, em 

1762, seu livro Tratado de Puericultura, abordando questões gerais de higiene da 

criança. 

Esta expressão ganhou força ao ser retomada pelo médico francês Caron, que, 

em 1865, publicou um manual intitulado A puericultura ou a ciência de elevar 

higienicamente e fisiologicamente as crianças (Santos et al, 2010).O interesse de 

Caron surgiu da constatação empírica de que grande parte das crianças internadas 

nos hospitais de Paris, na sua época, poderia ter doenças e consequentemente 

internações evitadas, se as mães tivessem recebido orientações sobre como 

amamentar e cuidar corretamente de seus filhos. 

Este médico já evidenciava os dois pilares magnos da puericultura: a 

prevenção e a educação em saúde. Essas duas linhas sempre estarão interligadas, daí 

a assertiva de que a puericultura é fundamentalmente Pediatria preventiva (Resegue 

et al, 2007). 

Outra abordagem de grande importância na puericultura são doenças comuns 

do adulto que apresentam raízes na infância e, portanto, prevê níveis precocemente 

desde a infância. Estudos apontam que crianças com baixo peso e que não recebem 

aleitamento materno nos primeiros meses de vida, são mais propensos a desenvolver 

doenças cardiovasculares quando adultos. 

Sabemos que o crescimento é um dos sinais mais importantes na avaliação da 

saúde da criança, sendo considerado fundamental para qualquer estratégia de 

promoção da saúde infantil, sendo recomendado e reconhecido como uma importante 

ação de saúde. 

Fica claro, portanto, que a puericultura efetiva-se pelo acompanhamento 

periódico e sistemático das crianças para avaliação de seu crescimento e 

desenvolvimento, vacinação, orientações aos pais e/ou cuidadores sobre a prevenção 

de acidentes, aleitamento materno e orientação alimentar no período do desmame, 

higiene individual e ambiental, assim como pela identificação precoce dos agravos, 

com vistas à intervenção efetiva e apropriada. Para isso, demanda a atuação de toda a 

equipe de saúde e multiprofissional que assiste a criança e sua família por meio da 
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consulta de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica, grupos educativos 

e visitas domiciliares, no contexto da Atenção Básica. (5) 

Com o intuito de garantir a extensão da cobertura do atendimento infantil na 

rede básica de saúde e assegurar simultaneamente o aumento da capacidade 

resolutiva desses serviços, desde 1984 o Ministério de Saúde prioriza cinco ações 

básicas de saúde, com eficácia comprovada para a redução da morbimortalidade 

infantil: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; promoção do 

aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame; prevenção e controle 

das doenças diarreicas; prevenção e controle das infecções respiratórias agudas; e 

imunização. O conjunto dessas cinco ações básicas visa assegurar a integralidade e a 

sistematização do atendimento prestado pelos profissionais de saúde inseridos nos 

diversos serviços de saúde, deslocando o enfoque de uma assistência baseada em 

doenças para uma modalidade de atenção que contemple a criança no seu processo 

de crescimento e desenvolvimento, que constitui o eixo central do atendimento 

prestado, uma vez que permite evidenciar, de maneira precoce, os transtornos que 

afetam a saúde, a nutrição e o desenvolvimento da criança. Portanto, a avaliação do 

crescimento físico normal é uma forma importante de conhecer e vigiar o estado 

geral da saúde de uma criança e o desenvolvimento socioeconômico e de saúde da 

comunidade onde ela vive. (6) 
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6. METODOLOGIA 

 

 O estudo realizado consiste em uma intervenção educativa, orientando a importância e 

o impacto da puericultura nas crianças através da realização de palestras educativas 

lecionadas com a finalidade de orientar pais e outras pessoas involucradas na saúde das 

crianças, com temas importantes como: benefícios do aleitamento materno, alimentação 

saudável, cuidados para evitar acidentes prevalentes nessa faixa etária, assim como a 

orientação da importância da puericultura para avaliação do crescimento e desenvolvimento e 

o diagnóstico precoce de possíveis alterações. 

O estudo teve como faixa etária crianças de 0-5 anos de idade, e foi realizado no PSF 

Encruzilhada do município de Itapipoca. Foram convocadas à UBS Encruzilhada, para a 

realização de palestras educativas e consultas de puericultura as crianças acompanhadas de 

seus responsáveis que atendam esta faixa de idade. Nesses pacientes foram realizados exames 

como: físico geral, avaliação dos parâmetros vitais, medição peso, comprimento, 

circunferência cefálica assim como a avaliação do desenvolvimento neuro-cognitivo 

concomitantemente com a realização de campanhas de vacinação, suplementação de ferro e 

vitamina A, com vistas à intervenção apropriada e oportuna dessas crianças. Com isso se 

analisaram os dados antropométricos, sendo os resultados obtidos plotados em gráficos para 

idade versus comprimento e peso para avaliação do percentil, também foi realizado o registro 

em prontuário individual e no livro de puericultura, para que se possa dar continuidade ao 

acompanhamento de cada criança. 
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7. CRONOGRAMA 

 

Atividades     Responsáveis   pela Data para realizar 

       realização      
     

Convocar as crianças, pais Gerente de núcleo, Do dia 07-23 de Outubro de 

e  responsáveis  para  uma auxiliares de enfermagem, 2014. 

palestra educativa sobre enfermeira e médica.   

saúde da criança.         
     

Dia da criança, referente ao Gerente de núcleo, Dia 15 de outubro 

dia das  crianças, com auxiliares de enfermagem,  

Atividades recreativas e enfermeira  e médica,  

coffeebrek,  com  a secretária,  auxiliar De  

finalidade  de aumentar o serviços   gerais,  

Acesso das crianças e animadores (mágico E  

aproximação dos  pais ao palhaço).      

PSF.             
      

Consulta puericultura   Médica e enfermeira  Todas as terças-feiras. 

Para avaliação  de dados       

antropométricos  do       

desenvolvimento.         
       

Grupo da Criança:   Enfermeira,  médica, Mensal 

Atividades educativas e auxiliares de enfermagem.  

recreativas direcionadas às       

crianças            
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8. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para a realização deste estudo será necessário a participação e colaboração de toda a 

equipe do PSF Encruzilhada, papel para registro em prontuário individual de cada criança, 

balança para medir o peso, réguas específicas para mensurações, alimentos para realização 

das atividades educativas. A maioria dos recursos utilizados pode ser disponibilizada pela 

própria equipe de saúde. 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 Com o estudo realizado espera-se que haja conscientização dos pais ou responsáveis 

pelas crianças, sobre a importância do acompanhamento efetivo e sistemático da puericultura, 

para que assim haja diagnóstico precoce de alterações afim de que se possam realizar 

intervenções oportunas, que aprendam a importância do aleitamento materno exclusivo nos 

seis primeiros meses de vida e que aumente sua aderência, a suplementação adequada da 

vitamina A e do ferro, e a vacinação. Com tudo isso se espera estimular hábitos saudáveis, 

melhorar a qualidade de vida dessas crianças e reduzir a morbimortalidade.   
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