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INTRODUÇÃO

 

Observamos atualmente em nosso cotidiano uma acentuada dificuldade em estabelecer a consulta de enfermagem em
puericultura como primordial para saúde inicialmente do RN e posteriormente da criança.

Nas últimas décadas, houve uma redução significativa da taxa de mortalidade no Brasil, nas crianças menores de um ano.
Isso, devido a implantação das Estratégias Saúde da família, diminuição da pobreza, maior acessibilidade aos programas
de saúde, além de outros fatores.  Muito tem sido feito desde a década de 80, no intuito de garantir uma assistência de
qualidade não só a puérpera, mas principalmente ao RN (Ministério da Saúde).

Segundo Pacheco (2010), sabe-se que a infância representa uma fase vulnerável da vida, visto que os fatores externos
estão diretamente ligados a saúde desse pequeno individuo, tais como condições socioeconômicas e ambientais (moradia,
saneamento básico, higiene, alimentação e até mesmo a disponibilidade dos serviços de saúde) e que esse indivíduo
dependerá integralmente e por um longo período de tempo dos cuidados de um outro indivíduo, tornando-o assim, um ser
altamente frágil.

A puericultura tem como objetivo acompanhar o crescimento e desenvolvimento não apenas físico, mas psicossocial da
criança, reduzindo assim a incidência de doenças durante o decorrer do crescimento de modo a garantir um adulto
plenamente saudável (FUGIMORI, 2009).

No contexto das atribuições da atenção básica no modelo Estratégia Saúde da Família, está a consulta de enfermagem,
que dentro da puericultura visa promover assistência integral, contínua e resolutiva para atender a demanda da população
cadastrada, neste caso as crianças menores de 2 anos que exigem maior atenção dos profissionais (LIMA, 2009).

O Ministério da Saúde recomenda consultas de puericultura como rotina, sendo no mínimo sete consultas no primeiro ano
de vida (7 dias, 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês) no mínimo 2 consultas no segundo ano (18º mês e 24º
mês) e do segundo em diante, uma consulta anual (preferencialmente próximo a data do aniversário). Sugere-se ainda que
as consultas sejam alternadas entre enfermeiro e médico pediatra.

No entanto, observa-se no cotidiano uma difícil aceitação tanto por parte dos pacientes, como também da equipe do ESF,
que não consegue reconhecer e entender a importância da consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro. Valoriza-se
apenas a consulta “pediátrica”, que muitas vezes tem foco curativo, e assim a importância da prevenção fica esquecida.

Dessa forma, é extremamente importante implantar a consulta de enfermagem em puericultura, que através da prevenção e
orientação, além de ações educativas em saúde, proporcionará maior qualidade de vida a criança.

 

Objetivo

Este projeto tem por objetivo orientar os profissionais que atuam em uma ESF na cidade de Cruzeiro, sobre a importância
da consulta de enfermagem em puericultura aumentando assim a procura pelo serviço.

 

Objetivos específicos

Elaborar uma palestra ressaltando a importância da consulta de enfermagem em puericultura;
Elencar principais problemas que poderiam ser evitados através da consulta de enfermagem em puericultura;
Orientar os profissionais, para que os mesmos possam disseminar a informação, levando a uma maior procura pelo
serviço;
Avaliar os resultados obtidos através do número de consultas de enfermagem em puericultura agendadas após
divulgação da informação.

 

METODOLOGIA



 

Esse projeto de intervenção trata-se de uma atividade organizada para resolver um problema identificado, a partir de um
diagnóstico da situação podemos solucionar o problema transformando a ideia em ação.

O local escolhido para aplicabilidade do estudo é uma UBS/ESF no munícipio de Cruzeiro, interior de São Paulo. Na
unidade citada, encontra-se uma equipe de ESF composta por um enfermeiro, um médico generalista, um pediatra para
apoio matricial, um dentista, um auxiliar de cirurgião dentista, dois técnicos de enfermagem, cinco agentes comunitários de
saúde, uma recepcionista e um auxiliar de serviços gerais. No momento, a equipe encontra-se incompleta, visto que a área
de abrangência do ESF é dividida em seis micro áreas e temos apenas cinco agentes comunitários, ou seja, uma micro
área encontra-se sem acompanhamento do ACS, o que dificulta parte do processo de orientação e reestruturação da
consulta de enfermagem em puericultura.

O público alvo deste estudo são crianças menores de dois anos, residentes na área de abrangência da ESF citada. Devido
ao alto índice de agendamento de consultas “pediátricas” com foco curativo, identifica-se a importância de evidenciar a
consulta de puericultura com foco preventivo e para que isso ocorra, os colaboradores da ESF serão os participantes deste
estudo, pois serão orientados e conscientizados sobre a importância da consulta de enfermagem em puericultura no intuito
de serem capazes de disseminar a informação.

A primeira etapa do estudo consiste em elaborar uma palestra informativa que evidencie:

O que é a consulta de enfermagem em puericultura;
A importância da consulta de enfermagem em puericultura com foco preventivo;
Recomendações do Ministério da Saúde quanto a rotina de agendamento de consultas de puericultura e a alternância
entre enfermeiro e médico pediatra;

A segunda etapa do estudo tem por prioridade identificar e expor as principais situações que levam os responsáveis a
procurarem o serviço de saúde, principalmente as consultas “pediátricas” com o médico pediatra e relacionar de maneira
comparativa todas as possíveis orientações que poderiam ser oferecidas e que de alguma forma evitariam ou minimizariam
os riscos dessa criança desenvolver a patologia que a levou ao serviço de saúde.

Já na terceira etapa deste estudo, os colaboradores da ESF deverão ser capazes de disseminar o conhecimento, ou seja,
já compreendido a importância da consulta de enfermagem em puericultura, os mesmos serão multiplicadores da
informação, levando os usuários da ESF a perceberem que as atividades de prevenção e promoção da saúde são tão
importantes quanto o tratamento terapêutico, bem como serem capazes de esclarecer sua periodicidade e alternância entre
os profissionais envolvidos.

A quarta e última etapa é avaliar os resultados obtidos após disseminação do conhecimento adquirido. Isso será possível
observando um aumento na procura pelo serviço, ou seja, aumento no número de agendamentos da consulta de
enfermagem em puericultura.

 

RESULTADOS ESPERADOS

 

Espera-se com este estudo, que a consulta de enfermagem em puericultura seja valorizada como uma ação de prevenção
e promoção da saúde, minimizando a procura pelo serviço somente como medida curativa. Outro ponto importante é que o
aumento das consultas de enfermagem em puericultura diminuirá a espera pela consulta com médico pediatra, e isso
permitirá que o agendamento dessas consultas ocorra de maneira mais eficaz e com ênfase nos usuários que necessitam
de procedimentos terapêuticos exclusivos do médico pediatra.
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