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RESUMO 

 

Puericultura é o conjunto de técnicas empregadas para garantir o desenvolvimento mental e 

físico da criança, desde o período da gestação até 4 ou 5 anos de idade estendido até o período 

da puberdade. Esse conceito baseia-se na acepção de que a atenção à criança fundada em 

todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais, pode prevenir doenças e melhorar a 

qualidade de vida das pessoas. Na área adscrita da Unidade Básica de Saúde Demerval 

Décimo Lopes – Módulo 08, localizada no município de Parnaíba que será desenvolvido o 

Projeto de Intervenção foi observado a falta de adesão dos familiares na periodicidade das 

consultas de puericultura. Dessa maneira, é de grande importância a adoção de ações para 

melhorar a assistência ofertada a essas crianças pela equipe da Estratégia Saúde da Família da 

UBS Módulo 08. Esse trabalho se propõe a elaborar um plano operativo a finalidade de 

orientar os Familiares/Cuidadores sobre a importância da puericultura para o crescimento e 

desenvolvimento das crianças. Com a implantação desse plano operativo espera-se 

aperfeiçoar a abordagem e acompanhamento adequado do crescimento e desenvolvimento das 

crianças cadastradas na área adscrita. 
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ABSTRACT 

 

Childcare is the set of techniques used to ensure the child's mental and physical development, 

from the period of gestation to 4 or 5 years of age extended to the period of puberty. This 

concept is based on the sense that care for children based on all biological, psychological and 

social aspects, can prevent diseases and improve people's quality of life. In the area assigned 

to the Basic Health Unit Demerval Décimo Lopes - Module 08, located in the municipality of 

Parnaíba that the Intervention Project will be developed, the lack of adherence of family 

members was observed in the frequency of childcare consultations. Thus, it is of great 

importance to adopt actions to improve the assistance offered to these children by the team of 

the Family Health Strategy of UBS Module 08. This work proposes to elaborate an 

operational plan with the purpose of guiding the Family / Caregivers about the importance of 

childcare for children's growth and development. With the implementation of this operating 

plan, it is expected to improve the approach and adequate monitoring of the growth and 

development of the children registered in the registered area. 

 

DESCRIPTORS: Childcare; Family Health Strategy; Child Health. 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 O município de Parnaíba, localizado no Norte do Piauí, é uma cidade que foi fundada 

em 1844, onde foi elevada como cidade pela lei n°166 promulgada pelo Governador José 

Ildefonso de Souza Ramos. Tem uma população estimada, de acordo com a estimativa do 

IBGE (2019), de 153.078 pessoas, com densidade demográfica de 334.52 hab/km². O 

município de Parnaíba faz fronteira com os municípios de Buriti dos Lopes, Luís Correia e 

Ilha Grande. 

 Nos aspectos geográficos, Parnaíba, que é o segundo município mais populoso do 

estado do Piauí, apresenta um grande valor histórico para o Piauí, tendo a localização na bacia 

hidrográfica do Rio Parnaíba e é cortada por este que se divide em vários braços formando o 

famoso Delta do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas e o terceiro maior do mundo . 



 Nos aspectos socioeconômicos, de acordo com o IBGE (2019), Parnaíba possui salário 

médio mensal dos trabalhadores formais de 1,7 salários mínimos. A principal atividade 

econômica de Parnaíba é a exportação de cera de carnaúba, óleo de babaçu, gordura de coco, 

folha de jaborandi, castanha de caju, algodão e couro. Além do mais o turismo também vem 

contribuindo muito para o crescimento do município. 

 No âmbito da saúde, Parnaíba possui uma taxa de mortalidade infantil média na cidade 

é de 14.72 para cada 1.000 nascidos vivos. Depois da capital do Piauí, Parnaíba ocupa o 

segundo lugar com a maior rede de clínicas e hospitais do norte piauiense com grande 

importância na região. 

 

1.2 LOCAL E PROCESSO DE TRABALHO 

 

 A UBS – Unidade Básica de Saúde Demerval Décimo Lopes, Módulo 08, que fica 

localizada na rua Amazona 370, Bairro São José é uma unidade de saúde destinada às 

atividades médicas do programa “Mais Médicos para o Brasil”, possui 3758 (três mil 

setecentos e cinquenta e oito) pessoas cadastradas na área adstrita. Possui atendimento 

semanal de acordo com a rotina da UBS, executa procedimentos tais como: consultas de 

rotinas, consultas de retorno, encaminhamentos de exames, prescrição de medicamentos, 

inclusive psicotrópicos, aferição de pressão arterial, avaliação de níveis de glicemia capilar, 

realiza visitas domiciliares a pacientes idosos sem mobilidade e/ou acamados.   

 A composição da equipe multidisciplinar da Unidade Básica de Saúde Módulo 08 é 

feita por um profissional médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, uma auxiliar de 

serviços gerais, três agentes comunitários de saúde, um dentista e um técnico em saúde bucal. 

Não possui cobertura da equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

 Quanto à rotina e ao atendimento dos programas do Ministério da Saúde, a Unidade 

Básica de Saúde Módulo 08 possui a seguinte agenda: atendimento de demanda programada e 

espontânea de segunda a sexta feira, no horário de 07 h da manhã às 13 h.  

 

 

1.3 PROBLEMATIZAÇÃO  

   

Na área adscrita da Unidade Básica de Saúde Demerval Décimo Lopes – Módulo 08, 

localizada no município de Parnaíba que será desenvolvido o Projeto de Intervenção foi 

observado a falta de adesão dos familiares na periodicidade das consultas de puericultura. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cera_de_carnaúba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babaçu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilocarpus_microphyllus


Dessa maneira, é de grande importância a adoção de ações para melhorar a assistência 

ofertada a essas crianças pela equipe da Estratégia Saúde da Família da UBS Módulo 08.  

 Na rotina de atendimento é visto que: não se realizam consultas de puericultura 

adequadamente por falta de conhecimento da comunidade e pela falta de implementação de 

atividades de educação em saúde por parte da equipe de saúde da família da citada UBS para 

a população sobre a importância do tema. 

De acordo com o cenário encontrado, relaciona-se abaixo os nós críticos (NC) que 

embasam a escolha para a realização do Projeto de Intervenção: 

NC1: observação de um alto número de crianças sem acompanhamento de 

puericultura. 

 NC2: Desconhecimento da população adscrita sobre a importância da realização do 

acompanhamento geral, bem como do desenvolvimento pondero estatural e neuropsicomotor 

da criança. 

 

 

2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

   A Puericultura é um acompanhamento importante para promover a promoção da 

saúde das crianças e tem o papel de garantir o crescimento e desenvolvimento saudável tanto 

nos aspectos físicos, emocional e social e gera uma contribuição para a redução da 

morbimortalidade infantil no Brasil (PINHEIRO et al., 2016). 

 No pensamento de Albuquerque et al. (2018) o programa de Puericultura foi 

implantado na Estratégia Saúde da Família para que se alcançasse o objetivo de integrar um 

conjunto de medidas e cuidados de promoção e prevenção destinados a orientação do bem-

estar das crianças e para solucionar problemas que aparecerão na infância.  

 Em Brígido et al. (2019) encontramos o pensamento de que o período infantil é onde 

grande parte das potencialidades humanas são desenvolvidas. Podem ser desenvolvidos 

também distúrbios e que são grandes responsáveis por graves consequências para as crianças 

e a comunidade. Com isso, a avaliação do profissional da Atenção Básica é imprescindível 

para reconhecer as alterações do desenvolvimento que podem afetar as crianças desde o 

nascimento, gerando assim um diagnóstico rápido e tratamento. 

 Nessa perspectiva, foram desenvolvidas políticas públicas para que houvesse a 

priorização da atenção à saúde da criança, onde as ações propostas contemplam o programa 



de imunização, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e 

complementado até os dois anos ou mais, o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento e o controle de doenças prevalecentes na infância. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

 Para Collet et al. (2016) a Atenção Primária à Saúde passou a ser pensada para a sua 

criação a partir da realização da grande Conferência Internacional, que ocorreu em 1978, em 

Alma Ata. Ao ser realizada, teve como objetivo a implementação de novos modelos de 

assistência, para que esses modelos se adequassem e atendessem às necessidades gerais da 

população.  

 Desta forma, Collet et al. (2016) disse que no Brasil houve a criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) em 1988, sendo embasado em alguns princípios: universalidade, equidade e 

integralidade. Sendo assim, o Programa Saúde da Família (PSF), hoje a Estratégia Saúde da 

Família (ESF), surgiu e foi considerado um marco na política da saúde do Brasil, pois foi 

aconteceu uma reorganização na realização da atenção à saúde na Atenção Primária de Saúde.  

 O pensamento encontrado de Dornelles et al. (2015) trouxe a Estratégia Saúde da 

Família como uma nova proposição e sendo contrária ao modelo tradicional de assistência que 

se pauta na ciência biomédica. A Ciência Biomédica é reconhecida por ser fragmentada, 

hospitalocêntrica, tecnicista e ser centrada apenas na doença. Desta forma, a ciência 

biomédica se mostrou e tornou-se incapaz de atingir seus objetivos e de atender, de forma 

resolutiva e justa, as necessidades de saúde da comunidade. 

 De acordo com Collet et al. (2018) os óbitos neonatais se relacionam, geralmente, com 

uma falha na prestação da assistência para as mães e aos RN, tanto durante o Pré Natal quanto 

após o nascimento, o que deveriam ser considerados evitáveis quando detectados 

precocemente. Neste pensamento, exige-se que o acompanhamento da criança e da mãe deve 

ser iniciado o mais rápido possível, a fim de avaliar as situações de saúde num contexto mãe e 

filho. 

  De acordo com Collet et al. (2018) os óbitos neonatais se relacionam, geralmente, 

com uma falha na prestação da assistência para as mães e aos RN, tanto durante o Pré Natal 

quanto após o nascimento, o que deveriam ser considerados evitáveis quando detectados 

precocemente. Neste pensamento, exige-se que o acompanhamento da criança e da mãe deve 

ser iniciado o mais rápido possível, a fim de avaliar as situações de saúde num contexto mãe e 

filho. 



 A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) foi criada em 

2015 com o intuito de garantir a promoção e a proteção da saúde da criança, abrangendo os 

cuidados dessa criança desde o Pré-natal até os 09 anos de vida, com uma atenção especial a 

primeira infância, que é o período onde essas crianças estão mais vulneráveis. Essa política 

foi criada com o objetivo de reduzir a morbimortalidade desse grupo e criar um ambiente que 

promova condições dignas de existência e desenvolvimento adequado dessas crianças 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

 Ainda na criação de políticas públicas no âmbito da saúde da criança, o Ministério da 

Saúde criou a Rede Cegonha para qualificar as Redes de Atenção Materno Infantil no Brasil, 

garantindo assim a redução de taxas de morbimortalidade materna e infantil. Essa política tem 

como objetivo a implementação de iniciativas que mudam o modelo do cuidado desde a 

gravidez, parto/nascimento até os primeiros dois anos de vida da criança, dando atenção ao 

período neonatal. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012) 

 Ainda neste pensamento a Puericultura tem um papel importantíssimo de detectar 

precocemente quaisquer problemas de saúde na infância e prescrever, o mais rápido possível, 

um plano de cuidados e ações que intervenham para a melhoria da qualidade do atendimento a 

esse público, resultando assim a redução de morbimortalidade. (ALBUQUERQUE et al, 

2018). 

 Para Bercini et al. (2012) a Puericultura constitui um instrumento propício para a 

realização da educação em saúde e para o acompanhamento adequado do crescimento e 

desenvolvimento infantil na Estratégia Saúde da Família. Ainda afirma que o programa de 

Puericultura tem a proposta de realizar o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, 

além de promover outras ações, como o Programa de Imunização, a prática da amamentação 

exclusiva até os 06 meses de vida e complementado até os dois anos ou mais, orientações 

sobre introdução alimentar e a prevenção de doenças que acometem essas crianças no seu 

primeiro ano de vida. 

 Para o autor Pinheiro et al. (2016) a consulta de Puericultura objetiva um 

acompanhamento cheio de critérios e avaliações para avaliar o crescimento e 

desenvolvimento da criança pela equipe multiprofissional. Envolve também um olhar amplo 

que não tenha envolvimento apenas da criança, mas os familiares ou cuidadores aonde essa 

criança está inserida, objetivando compreender as necessidades individuais da criança. 



A Atenção Primária à Saúde ainda existe uma forte preocupação com a primeira 

semana de vida do bebê. A Atenção Básica se torna responsável por realizar algumas ações 

com esse público, como por exemplo: a visita domiciliar na primeira semana de vida da 

criança. Nesta visita oferta-se outras ações já programadas para esse bebê: consultas 

subsequentes para ambos (mãe e recém-nascido), apoio ao aleitamento materno exclusivo até 

os 06 meses de vida e complementado até os dois anos ou mais, cobertura vacinal e realização 

de exames (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

O Ministério da Saúde (2012) explicita seus pressupostos que depois dos dois anos de 

vida, a Atenção Primária tem o objetivo de realizar um acompanhamento cuidadoso do 

crescimento e desenvolvimento da criança. Esse acompanhamento deve ser feito inclusive foi 

realizado busca ativa das crianças faltosas. Esse atendimento deve ser de forma holística, ou 

seja, acompanhar a criança e as condições do contexto de saúde e de vida da família.  

Pinheiro et al. (2016) traz em seus trabalhos que para garantir esse acompanhamento 

adequado a essas crianças devem ser realizadas sete consultas no primeiro ano de vida, duas 

consultas no segundo ano de vida e consultas anuais nos anos subsequentes. Essas orientações 

e rotinas devem ser apresentadas às mães e familiares desde o acompanhamento Pré-natal. 

A Puericultura, por ter uma complexidade peculiar do cuidado, exige da equipe 

multiprofissional um preparo que não atenda apenas as demandas clínicas e doenças 

existentes, mas devem também ter uma visão ampla que contemplem a criança e a família e a 

comunidade. Esse acompanhamento deve exigir da equipe planejamento, organização e 

preparo, por isso constitui um grande desafio. (BRÍGIDO et al., 2019). 

O Programa de Puericultura enfrenta diversas dificuldades, tanto de cobertura quanto 

de qualificação das suas ações. Observa-se que a adesão ao programa não é adequada e 

também não é promovida pela equipe de saúde. No cenário encontra-se diversas etapas e 

ações necessárias que não respeitadas, faz-se a indução assim ao pensamento de que a equipe 

multiprofissional não se sensibiliza com a necessidade de um acompanhamento sistêmico e 

permanente desse público-alvo (BRÍGIDO et al., 2019). 

No texto de Albuquerque et al. (2018) encontra-se que alguns fatores são decisivos 

para a ineficácia do acompanhamento adequado do programa de Puericultura. São eles: a 

existência de um espaço inadequado, déficit de recursos materiais, deficiência de recursos 

humanos ou até mesmo a falta de profissionais capacitados para a realização do 

acompanhamento. Ainda se encontra também a sobrecarga de trabalho dos profissionais, que 



além das ações educativas e assistenciais, a equipe multiprofissional realiza também 

atividades administrativas, o que compromete a carga horária dos mesmos.  

Para a realização das ações do programa de Puericultura, a captação das crianças é 

realizada, na maioria das vezes, pelo profissional Agente Comunitário de Saúde. Este 

profissional é considerado um elo forte entre a Unidade Básica de Saúde com a comunidade. 

Desta forma, amplia-se a capacidade de atuação da equipe na prevenção de doenças e 

identificação de necessidades. Porém, a equipe multiprofissional deve ser responsabilizada 

para o envolvimento em todo o processo de captação desse público-alvo para a realização 

adequada do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (BERCINI et al., 2012).  

Outro fator que compromete também ao programa de Puericultura é a falta de comunicação 

entre os profissionais da saúde no âmbito do cuidado à criança, o que prejudica no 

acompanhamento integral. Quando está comunicação é rompida, a assistência prestada se 

torna comprometida, uma vez que o planejamento das ações e intervenções realizadas pela 

equipe multiprofissional deve ser de forma qualificada sendo a garantia assim uma resposta 

rápida às necessidades da criança (BERCINI et al., 2012). 

 No texto de Collet et al. (2018) algumas fragilidades nas ações de Puericultura são 

relatadas, o que compromete a garantia da assistência. Algumas dessas fragilidades são: o não 

cumprimento do tempo hábil para a realização da visita domiciliar na primeira semana de vida, 

a não observação dos fatores de risco que colocam essas crianças em risco, entre outros. 

 

3- PLANO OPERATIVO 

 

 

PROBLEMA 

IDENTIFICADO 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

OBJETIVOS 

 

METAS / 

PRAZOS 

RESPONSÁVEIS 

Observação de um 

alto número de 

crianças sem 

acompanhamento de 

Puericultura. 

Realizar busca ativa 

das crianças da 

população adscrita 

da área da Unidade 

Básica de Saúde; 

Fazer captação 

precoce das 

crianças nos 

primeiros 07 dias de 

Divulgar aos pais 

ou responsáveis a 

importância do 

acompanhamento 

periódico e 

contínuo às 

consultas de 

Detecção precoce 

de agravos nas 

crianças desde os 

primeiros dias de 

vida. 

PRAZO: 90 dias  

Equipe 

Multiprofissional da 

Unidade Básica de 

Saúde Demerval 

Décimo Lopes – 

Módulo 08. 



vida. 

 

Puericultura na 

Unidade Básica de 

Saúde;  

Desconhecimento da 

população adscrita 

sobre a importância 

da realização do 

acompanhamento 

geral, bem como do 

desenvolvimento 

pondero estatural e 

neuropsicomotor da 

criança. 

Realizar rodas de 

conversa sobre o 

apoio, orientações 

sobre a importância 

do 

acompanhamento 

do crescimento e 

desenvolvimento da 

criança.  

Fomentar o nível de 

informações da 

população sobre a 

consulta de 

Puericultura. 

Organizar agenda 

de atendimento de 

Puericultura a cada 

mês, de acordo 

com o calendário 

mínimo de 

consultas 

preconizado pelo 

Ministério da 

Saúde (MS).  

Fortalecer as ações 

e estratégias sobre 

a importância do 

programa de 

Puericultura. 

PRAZO: 90 dias  

Equipe 

Multiprofissional da 

Unidade Básica de 

Saúde Demerval 

Décimo Lopes – 

Módulo 08. 

  

Falta de apoio dos 

profissionais e 

desconhecimento da 

equipe 

multiprofissional 

sobre a importância 

do acompanhamento 

de Puericultura. 

 

Realizar ações junto 

à equipe da 

educação e da 

saúde, grupos, sala 

de espera, rodas de 

conversas sobre a 

importância da 

realização de ações 

no programa de 

Puericultura. 

Realizar oficinas 

educativas para os 

Familiares/Cuidad

ores sobre a 

importância da 

puericultura para o 

crescimento e 

desenvolvimento 

das crianças. 

 

Fortalecer as ações 

e estratégias sobre 

a importância do 

programa de 

Puericultura. 

PRAZO: 90 dias 

 

Equipe 

Multiprofissional da 

Unidade Básica de 

Saúde Demerval 

Décimo Lopes – 

Módulo 08. 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 
 

 Através da Revisão Bibliográfica e da experiência desenvolvida na ESF pode-se 

perceber a relevância da puericultura na APS às crianças, por ter o objetivo de trazer 



excelentes benefícios para a promoção da saúde infantil. Desta forma, observa-se que a 

maioria da população acompanhada nas ações educativas, não tem noção sobre do que se trata 

o programa de Puericultura, logo, nota-se uma grande falha por parte da Estratégia Saúde da 

Família no que diz respeito à educação em saúde e orientação ao público sobre a importância 

do programa. 

 O Projeto de Intervenção aqui elaborado para implementação pretende ser executado 

de forma a envolver a equipe, os pais/cuidadores de forma a demonstrar que a vigilância do 

crescimento e desenvolvimento adequado são fundamentais para o preparo de crianças 

saudáveis e sem agravos, sendo de responsabilidade de todos, resultando assim a ausência 

dessas crianças e familiares/cuidadores nas consultas de crescimento e desenvolvimento do 

programa de Puericultura. 
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