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RESUMO 

A puericultura é uma atividade que possibilita a equipe de saúde, principalmente o 

enfermeiro, desenvolver uma abordagem holística das situações de saúde-doença 

da criança, pois busca prevenir com ações de promoção e prevenção problemas 

mais comuns na infância. Este trabalho tem por objetivo apresentar uma proposta 

de intervenção para aumentar a adesão à consulta de puericultura realizada pelo 

enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF) no município de são João da 

Serra – PI. As consultas serão desenvolvidas de forma agendadas de acordo com a 

demanda espontânea, e o retorno de acordo com a idade da criança. Além da 

detecção das para realização de intervenções eficazes e direcionadas através de 

reuniões com a equipe sobre tema e a busca ativa dos faltosos, além da produção 

de atividades educativas para os pais e/ou responsáveis pela criança. Espera-se 

aumentar a adesão à consulta de puericultura e busca das crianças faltosas, assim 
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como na mobilização da família sobre a importância da consulta para o 

desenvolvimento da criança. A assistência de enfermagem é fundamental no 

crescimento e desenvolvimento da criança, e requer do enfermeiro conhecimento e 

habilidades para reconhecer as alterações na sua formação. 

 

Descritores: Cuidado da Criança; Educação em Saúde; Atenção Primária à Saúde; 

Enfermeiras e Enfermeiros. 

 

ABSTRACT 

 

Childcare is an activity that enables the health team, especially nurses, to develop a 

holistic approach to the child's health-disease situations, as it seeks to prevent the 

most common problems in childhood with promotion and prevention actions. This 

paper aims to present an intervention proposal to increase adherence to childcare 

consultations carried out by nurses from the Family Health Strategy (ESF) in the city 

of São João da Serra - PI. The appointments will be scheduled according to the 

spontaneous demand, and the return according to the child's age. In addition to the 

detection of effective and targeted interventions through meetings with the team on 

the subject and the active search for the absentees, in addition to the production of 

educational activities for the parents and/or guardians of the child. It is expected to 

increase adherence to childcare consultation and search for missing children, so 

Childcare is an activity that enables the health team, especially nurses, to develop a 

holistic approach to the child's health-disease situations, as it seeks to prevent with 

promotion and prevention actions, most common problems in childhood. This paper 

aims to present an intervention proposal to increase adherence to childcare 

consultations carried out by nurses from the Family Health Strategy (ESF) in the city 

of São João da Serra - PI. The appointments will be scheduled according to the 

spontaneous demand, and the return according to the child's age. In addition to the 

detection of effective and targeted interventions through meetings with the team on 

the subject and the active search for the absentees, in addition to the production of 

educational activities for the parents and/or guardians of the child. It is expected to 

increase adherence to childcare consultation and search for missing children, thus 

and in mobilizing the family about the importance of consultation for the child's 
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development. Nursing care is essential for the child's growth and development, and 

requires nurses' knowledge and skills to recognize changes in their education. 

 

Keywords: ChildCare; Health education; Primary Health Care; Nurses and Nurses. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O município de São João da Serra está localizado na microrregião de Campo 

Maior, tendo como limites os municípios de Novo Santo Antônio, Alto Longá e 

Castelo do Piauí ao norte, São Miguel do Tapuio ao sul, Alto Longá a oeste e, a leste 

com Castelo do Piauí e São Miguel do Tapuio (Figura 1). O município foi criado pela 

Lei Estadual nº 2.563, de 19 de dezembro de 1963, sendo desmembrado do 

município de Castelo do Piauí (IBGE, 2010). 

No que diz respeito aos aspectos fisiográficos, as condições climáticas 

indicam temperaturas mínimas de 20ºC e máximas de 34ºC, sendo atribuído um 

clima quente tropical a região (IBGE, 2004). Os principais cursos d’água que drenam 

o município são os rios Poti, do Cais e da Onça, além dos riachos da Iningá e da 

Prata, que integram a subbacia do Rio Poti e, consequentemente, a Bacia 

Hidrográfica do Rio Parnaíba (IBGE, 2010).  

A cobertura vegetal predominante é o cerrado, com misturas e transições 

vegetais de floresta sub-caducifólia e caatinga. Ainda neste sentido, de acordo com 

IBGE (2010) as formas de relevo apresentam altitudes que variam de 150 a 500 

metros, compreendendo essencialmente superfícies tabulares reelaboradas 

(chapadas baixas); superfícies tabulares cimeiras (chapadas altas); e encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas). 

A população total do município de São João da Serra é de 6.139 habitantes 

com uma densidade demográfica de 6,12 hab/km2, sendo que somente 38,6% do 

município apresenta esgotamento sanitário adequado. A economia local é baseada 

em atividades relacionadas ao comércio, agricultura e aos trabalhadores formais 

(IBGE, 2010). 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é igual a 0.582 e 

com percentual da população nominal per capita de até ½ salário mínimo de 55,9% 

(IBGE, 2010). É importante ressaltar que o IDH serve como meio de distribuição de 

recursos em programas governamentais, uma vez que mede o nível (que varia de 0-

1) de desenvolvimento humano dos países através de três indicadores: 1) 

Indicadores de educação (alfabetização e taxa de matrícula); 2) Longevidade 

(esperança de vida ao nascer); e 3) renda (PIB per capita) (JÚNIOR et al., 2017). 

Com base no parágrafo anterior, observa-se que a epidemiologia é o fator 

importantíssimo no desenvolvimento da população, principalmente no que se refere 

aos indicadores de longevidade. Segundo o portal do DATASUS 2010, em relação à 

cidade de São João da Serra, observam-se os seguintes dados: 

• População: 6206 habitantes; 

• N° de óbitos: 25; 

• Tx. De mortalidade 1000/habit: 4; 

• N° de nascido vivos: 68; 

• Tx. De natalidade 1000/hab: 14,7; 

• N° de óbito infantil: 1; 

• TMI 1000/hab: 14,7; 

• % de óbitos maternos: 0; 

• Razão de mort. Materna 100.000 nascidos vivos: 0. 

 

Em relação ao ano de 2017: 

 

• População: 6084 habitantes; 

• N°de óbitos: 48; 

• Tx. De mortalidade 1000/hab: 7,9; 

• N° de nascido vivos: 78 nascim p/ redid mãe; 

• Tx. De natalidade 1000/hab: 2,6; 

• TMI 1000/hab: 0; 

• N° de óbitos neonatais: 0; 

• % de óbits neonatais: 0; 

• N° de óbitos fetais: 0; 
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• N° de óbitos infantis: 0; 

• N° de óbitos por causas evitáveis 0-4 anos: 0; 

• N° de óbitos em mulheres em idade fértil e óbito materno: 0; 

• N° de óbitos maternos: 0; 

• Razão de mortalidade materna 100.000 nascidos vivos: 0. 

Os resultados evidenciam que a maioria dos indicadores são zeros no ano de 

2017. Tendo como destaque o declínio no n° de óbitos neonatal, que variou de 14,7 

– 0 outro ponto positivo foi o n° de óbitos maternos que permaneceram negativos no 

ano de 2017. Taxas baixas de mortalidade materna/infantil estão associadas ao 

satisfatório serviço de saúde prestada a esse grupo, desde o planejamento familiar e 

a assistência pré-natal, até a assistência ao parto, puerpério e puericultura. Reflete, 

de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infra-

estrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis 

para atenção à saúde materna e da população (BRASIL, 2017). 

No que diz respeito à análise da situação em saúde, o município é dividido em 

quatro entidades:  

• Secretaria Municipal de saúde – composta pelo NASF, vigilância 

epidemiológica/sanitária, equipe 2 ESF, a farmácia básica, e a sala de 

sistema/digitação (digitadora do sus/marcação de consultas/exames); 

• Unidade Mista de Saúde Raimundo Lopes Correia Lima (Hospital 

Municipal/UMS); 

• Unidades Básica Mãe Honorata - localizada na sede e conta com um 

posto de apoio na localidade extremas, equipe 1; 

• Unidade Básica Joaquim Fernandes de Araújo - localizada na 

comunidade Lagoas e com posto de apoio na localidade Cacimbinha, 

equipe 3; 

A atenção básica encontra-se dividida em três equipes, onde cada equipe 

apresenta os seguintes profissionais: Médico, enfermeira, técnico em enfermagem, 

dentista, auxiliar de saúde bucal, seis agentes comunitários de saúde (ACS), 

digitadora, recepcionista e duas auxiliares em serviços gerais. O atendimento da 

população é organizado por grupo através de agendamento, mas muitas vezes 

ocorre através da demanda espontânea. 
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A demanda espontânea sempre ocorre, embora os pacientes saibam que 

existe agendamento para cada grupo atendido na UBS. São acolhidos na recepção, 

recebem seu prontuário em seguida vão para sala de triagem. Após a antropometria 

e aferição dos sinais vitais, aguardam o atendimento. Primeiro é realizado o 

atendimento da demanda agendada e em seguida da demanda espontânea. 

Se o paciente é classificado com o quadro de urgência ou emergência 

durante a triagem, é encaminhado à Unidade Mista de Saúde do município. Na UMS 

após avaliação da equipe plantonista o paciente fica internado ou é transferido para 

referência (HUT, HU, Maternidade Dona Evangelina Rosa, Hospital Regional de 

Campo Maior e Natan Portela) através da regulação. As principais causas dessas 

transferências: mulher em trabalho de parto, caso de abdome agudo, vítimas de 

acidente de trânsito/fratura, hipertensão arterial e diabetes mellitus 

descompensados, IAM e AVC. Após a alta hospitalar do paciente e dependendo do 

motivo da transferência ocorre a contra referência para atenção básica. 

Em relação à estrutura física e disponibilidades de equipamentos, é dividido 

da seguinte forma: 

• Área de recepção: cadeiras, televisão e bebedouros; 

• Recepção: prontuários e materiais gráficos utilizados nos 

atendimentos; 

• Consultório de enfermagem: maca, mesa, cadeiras, pia, computador, 

impressora, serviço de internet, ar condicionado, oximetro de pulso, 

monofilamento, estetoscópio sonar digital, gel de ultrasson, máscara, 

luva, gorro, fita métrica, regra antropométrica e armário com materiais 

de atendimento; 

• Consultório médico: mesa, cadeira, maca, pia, ar condicionado, 

oxímetro de pulso, sonar, vaselina, álcool, otoscópio, abaixador de 

língua, luva estéril e de procedimento, touca, gorro, e um armário com 

materiais para atendimento; 

• Consultório odontológico: mesa, cadeira, pia, dois armários com 

materiais, cadeira odontológica, além de cadeira para dentista e auxiliar 

durante atendimento; 

• Sala de curativo: maca, pia, ventilador, armário com medicação e 

materiais; 
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• Sala de esterilização: autoclave, mesa e água destilada; 

• Sala de digitação: computador, cadeiras, ventilador e armários; 

• Sala de reunião: ventilador e cadeiras; 

• Sala de citologia: maca, foco, mesa, lixeiro, armário com material e um 

banheiro; 

• Almoxarifado: armário com materiais de limpeza; 

• Copa: fogão, mesa, pia e mantimentos; 

• Brinquedoteca; 

• Quatro banheiros: dois voltados para pacientes e dois para os 

profissionais; 

• Área de lavanderia: pia e material de limpeza. 

É importante ressaltar que as consultas de puericultura são preventivas e 

segue os princípios do ministério da saúde, os acompanhamentos são realizados de 

forma padronizada pelo profissional de saúde. Uma das principais justificativas para 

o fortalecimento e intensificação das consultas de puericultura é o acompanhamento 

e conhecimento dos pacientes no atendimento. E só é possível devido ao 

comparecimento da criança nas consultas. Ressaltando a importância do 

acompanhamento assíduo.  

O fortalecimento das consultas auxilia na promoção integral da saúde, pois 

além de tudo estabelece e fortalece um vínculo entre a família e a equipe de saúde. 

Frente a estes benefícios e da necessidade de manter as consultas de puericultura 

regulares na vida das crianças é que o projeto se justifica. Questionamentos 

surgiram: quais atividades o enfermeiro pode estar devolvendo para aumentar a 

adesão da criança na consulta de puericultura? Como será que essas consultas são 

realizadas? Quais elementos que podem facilitar ou dificultar a realização do 

aumento dessa adesão? Dessa forma, para responder esses questionamentos, o 

objetivo desse estudo é apresentar uma proposta de intervenção para aumentar a 

adesão à consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro da ESF no município de 

são João da serra. 

Portanto, pretende-se com este projeto de intervenção, uma maior adesão e 

permanência das crianças as consultas de puericultura, diminuindo suas faltas 

melhorando sua qualidade de vida, fortalecendo seu vínculo com os profissionais 

com família, bem como a diminuição da mortalidade infantil e aumento da qualidade 
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vida. Além da conscientizando das famílias através do ações educativas para a 

importância de sua participação em todos os encontros promovidos pela equipe para 

que haja de forma efetiva uma melhora na promoção de saúde e prevenção, 

favorecendo o seu autocuidado, fortalecendo o vínculo com família e com a 

Estratégia de Saúde da Família, bem como a redução da mortalidade infantil. 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral  

 

• Apresentar uma proposta de intervenção para aumentar a adesão à 

consulta de puericultura realizada pelo enfermeiro da ESF no município 

de são João da serra – PI. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar as crianças que estão sem acompanhamento; 

• Conscientizar os pais e/ou responsáveis sobre a importância das 

consultas de puericultura; 

• Capacitar o enfermeiro para o atendimento as crianças. 

 

 

 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Atenção Básica (AB) é uma proposta estruturante para a organização do 

sistema de saúde, uma vez que apresenta melhores resultados e benefícios para a 

população. Dentre os seus propósitos, deve garantir o acesso universal e em tempo 

oportuno ao usuário, ofertando o mais amplo programa de ações que os ajudem no 

caminhar pelos diversos serviços da rede (BRASIL, 2017). 

O Programa Saúde da Família foi criado em 1994, e ao longo dos anos se 

tornou a principal estratégia para a mudança do modelo assistencial e a ampliação 

do acesso de primeiro contato aos serviços de saúde no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Em 2006, foi enunciado como Estratégia de Saúde da Família (ESF) na 
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Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2006). Diversos estudos têm 

avaliado os efeitos da implementação da ESF no Brasil, demonstrando o acesso 

proporcionado e a tendência das internações por condições sensíveis à atenção 

básica (COSTA, 2016; PINTO e GIOVANELLA, 2018). Os resultados evidenciam, 

sobretudo, melhorias do acompanhamento das condições crônicas, aprimoramento 

do diagnóstico e a facilidade do acesso aos medicamentos (PINTO e GIOVANELLA, 

2018). 

A AB integra um conjunto de ações individuais, familiares e coletivas que 

devem ser trabalhadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) e na Unidade Saúde da 

Família (USF). Este conjunto de ações deve envolver estratégias de promoção, 

prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e 

dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem 

responsabilidade sanitária (VIEIRA et al., 2018). 

Segundo a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, as UBSs devem ser 

cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(SCNEN) e construídas de acordo com as normas sanitárias e de estrutura vigentes. 

Além de ambientes apropriados e infraestruturas adequadas, torna-se necessário 

para as práticas profissionais, materiais e insumos suficientes, equipamentos 

adequados e recursos humanos capacitados (BRASIL, 2017). 

Para garantir um ambiente adequado para os usuários, uma UBS deve conter 

componentes que atuam como qualificadores do espaço, dentre eles: identificação 

dos serviços desenvolvidos, escala de profissionais, horário de funcionamento, 

sinalização de fluxo, conforto térmico e acústico, espaço adequado para pessoas 

com deficiências e recepção sem grades (BRASIL, 2017). 

Em relação à estrutura física são recomendados ambientes como: consultório 

médico e de enfermagem com sanitário, e se for composto por profissionais de 

saúde bucal, deve conter consultório odontológico completo; sala de procedimentos; 

sala de vacinas; área para assistência farmacêutica; sala de inalação coletiva; sala 

de procedimentos; sala de coleta/exames; sala de curativos; sala de expurgo; sala 

de esterilização; sala de observação; sala de atividades coletivas para os 

profissionais da Atenção Básica; área de recepção; local para arquivos e registros; 
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sala multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea; sala de administração 

e gerência; banheiros públicos e voltados exclusivamente para funcionários, entre 

outros ambientes conforme seja verificada a necessidade (BRASIL, 2017). 

O profissional de enfermagem, como membro da equipe multidisciplinar em 

saúde na AB, pela consulta de enfermagem em puericultura, deve atuar na 

promoção da saúde e detecção precoce de problemas relacionados à saúde da 

criança, afim de priorizar o seu bem-estar (FERREIRA et al., 2015). 

 Neste sentido, o seu papel consiste em avaliar os aspectos físicos, 

emocionais e sociais onde a criança encontra-se inserida, de forma a garantir o seu 

crescimento e desenvolvimento em ambientes adequados Além disso, para que a 

prática assistencial seja realizada, faz-se necessário que os serviços de saúde 

disponham de estruturas apropriadas, abrangendo tanto áreas físicas e instalações, 

como também materiais e equipamentos, e um número adequado de profissionais 

de enfermagem com preparo específico (VIEIRA et al., 2018). 

Dessa forma, o profissional de enfermagem é uma figura indispensável na 

equipe da AB, e através da consulta de puericultura têm atuado na redução da 

incidência de doenças, aumentando as chances de crescimento e desenvolvimento 

saudável da criança A assistência à saúde da criança é uma atividade de 

fundamental importância em função da vulnerabilidade do ser humano nessa fase do 

ciclo de vida (FERREIRA et al., 2015).. 

 A puericultura é uma atividade que possibilita a equipe de saúde, 

principalmente o enfermeiro, desenvolver uma abordagem holística das situações de 

saúde-doença da criança, pois busca prevenir com ações de promoção e prevenção 

problemas mais comuns na infância como os distúrbios nutricionais, doenças 

infecto-contagiosas, respiratórias e a violência. Nessa perspectiva, o enfermeiro 

surgir para uma assistência à criança que aflora não apenas ao estado de saúde 

que a mesma se encontra em todo contexto a qual está inserida (ZANARDO et al., 

2017). 

O principal objetivo da puericultura é promover a prevenção às doenças, ou 

seja, as consultas não são voltadas somente para tratamentos de saúde, mas 

também para atitudes que orientem a uma vida saudável. Entre as ações de 

prevenção, destacam–se as ações educativas que devem ser dirigidas à criança e o 

entorno familiar, dando destaque a importância do aleitamento materno exclusivo até 
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os seis meses de vida e complementado até dois anos ou mais (RODRIGUES, 

2016). 

O acompanhamento de Puericultura deve-se iniciar na fase intrauterina 

durante a realização do pré-natal. Onde inicia o desenvolvimento as mudanças 

biológicas. O monitoramento do comportamento em geral da criança é importante, 

para detecção de alteração e riscos para transtornos neurológicos e do 

desenvolvimento físico. Assim fazendo os tratamentos precoces caso haja alteração 

(TOMAZI e GONZAGA, 2018). 

 Assim, a puericultura se caracteriza pelo acompanhamento periódico e 

sistemático de crianças para avaliação da sua integridade física e mental, 

objetivando um acompanhamento cuidadoso do processo de crescimento e 

desenvolvimento pela equipe de saúde. Portanto, as ações são direcionadas não só 

para a criança, mas também para as condições de vida de sua família. Deste modo, 

a prática da puericultura requer do profissional de enfermagem acompanhamento 

contínuo e flexível de cada criança cadastrada em sua área de abrangência, 

exigindo tempo disponível e reorientação das práticas de acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, além de empenho e participação da gestão, 

na tentativa de reorganizar o processo de trabalho da equipe de saúde (SANTOS et 

al., 2019).  

 É uma atividade direcionada à criança e a mãe/responsável, portando 

relacionar diretamente ouvindo, e elaborando uma estratégia para cada consulta, 

verificando sinais de doença da criança, requer muita atenção do enfermeiro, é 

primordial que o enfermeiro seja atento as necessidades que a criança e sua mãe 

necessitem para que evite agravos a saúde a longo prazo (TOMAZI e GONZAGA, 

2018). 

O acompanhamento constante da criança por meio da puericultura e de 

outros aspectos como as condições de higiene, alimentação, familiar, ambiental, 

socioeconômica é essencial para o desenvolvimento adequado. Essa fase merece 

atenção por parte dos profissionais na atenção primária e deve ser iniciada tão logo 

a saída da maternidade, com a realização da visita domiciliar. E cabe ao enfermeiro 

avaliar a criança e observar possíveis alterações, oferecendo orientações para um 

cuidado adequado, viabilizando o retorno para a 1° consulta de puericultura e 

fornecendo assistência integral (ZANARDO et al., 2017) 
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O desenvolvimento infantil é uma fase que contribui para formação de um 

sujeito e da sua potencialidade do cidadão. Por tanto, a assistência à saúde da 

criança vem sendo uma atividade de fundamental importância na fase do 

desenvolvimento infantil, pois com um acompanhamento adequado a essas 

crianças, pretende-se reduzir a incidência de doenças. A Atenção Primária em 

Saúde proporciona essa assistência à criança no atendimento de Puericultura, a 

qual pode ser realizada pelo enfermeiro e se respaldar na promoção, prevenção, 

diagnóstico precoce e recuperação dos agravos à saúde e tem como meta 

acompanhar as crianças nascidas na área de abrangência da ESF (BENICIO et 

al.,2016). 

O acompanhamento planejado da criança, interligado as atividades de 

controle das doenças prevalentes na infância, como diarreia e afecções respiratórias 

agudas, podem ser prevenidas por mediação de ações simples, como estímulo ao 

aleitamento materno exclusivo, orientação alimentar, imunização e cuidados 

paliativos, contribui para a promoção de uma boa qualidade de vida e para 

crescimento e desenvolvimento esperado. Para alcançar esse objetivo considera-se 

necessário o esforço conjunto tanto da família como da equipe de saúde (ZANARDO 

et al., 2017). 

A aplicação de estratégias diversificadas pode ajudar na construção de 

alternativas de mudança e de promoção dos cuidados infantis, com diálogo 

compartilhado com as famílias, para que o cuidado à saúde de todos os seus 

membros se estabeleça de forma integral e ao longo do tempo (SANTOS et al., 

2019).  

Para realizar uma assistência adequada a criança, torna-se necessário que o 

profissional de enfermagem realize 5 (cinco) ações básicas: Realizar promoção e 

incentivo ao aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade; prevenção e 

controle de patologias de origens diarreicas e de infecções respiratórias agudas; 

imunizações e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, como também 

preconiza que a criança deve ter no mínimo sete consultas durante o primeiro ano 

de vida. (uma na 1° semana, no 2° mês, 3° mês, 4° mês, 6° mês, 9° mês e 12°mês), 

além de duas consultas no 2° ano de vida (18° e 24° mês), e a partir do 2° ano de 

vida a realização de consultas anuais (BRASIL, 2015). 
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O desenvolvimento infantil, em particular até os dois anos de idade, é face 

mais delicada. Nessa fase o crescimento é constante e sob o ponto de vista do 

desenvolvimento, passa do estado de dependência total dos cuidados para iniciar 

um estado de independência e satisfazer suas necessidades básicas. Dessa forma, 

devem ser acompanhadas adequadamente na consulta de puericultura 

principalmente nessa idade. Caso contrário pode surgir o aparecimento de alguns 

problemas como desnutrição, baixo peso ou obesidade, aparecimento de patologias 

e outros contratempos podem ser desencadeados (SANTOS et al., 2019). 

 O ideal da consulta de puericultura é que seja realizada até a idade de nove 

anos da criança, para que seja garantido um acompanhamento adequado e 

satisfeito. Mas os objetivos das consultas de puericultura independentemente da 

idade, os principais são: acompanhar o crescimento físico e o desenvolvimento 

neuropsicomotor e intelectual; ampliar a cobertura vacinal; promover a educação 

alimentar, nutricional, segurança, prevenção de acidentes, a prevenção de lesões 

intencionais, principalmente no ambiente doméstico; estimular a promoção da saúde 

e a prevenção das doenças mais comuns na infância; realizar a higiene física, 

prática de atividades de lazer adequadas às faixas etárias proporcionando a 

socialização, estimulação cultural e adaptação da criança em seu meio socia 

(TOMAZI e GONZAGA, 2018). 

 Segundo Benicio et al. (2016) durante a avaliação na consulta de puericultura 

o enfermeiro realiza ações e fornece informações para o responsável pela criança, 

como: 

• Avaliar: crescimento, desenvolvimento e estado nutricional; 

• Identificando riscos em seu crescimento e desenvolvimento e agravos 

à saúde; 

• Avaliar e orientar quanto à imunização; 

• Preencher: gráfico de peso, estatura e perímetro cefálico, Cartão da 

Criança e prontuário; 

• Orientar sobre as doenças e intercorrências; 

• Orientar sobre aleitamento materno exclusivo; 

• Orientar a alimentação complementar; 

• Orientar sobre higiene corporal e do ambiente; 

• Avaliar presença de fatores de risco; 
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• Orientações sobre prevenção de acidentes de acordo com a faixa 

etária; 

• Esclarecer as dúvidas e dificuldades da mãe ou cuidador que 

participam das consultas; 

• Solicitar ao ACS a busca ativa dos faltosos do programa. 

O acompanhamento do enfermeiro no crescimento e desenvolvimento é de 

extrema importância para a saúde da criança, pois através da realização da 

avaliação periódica do peso e do progresso da criança, pode-se 

identificar aquelas em risco maior de morbimortalidade, o que permite a prevenção 

precoce da desnutrição ou obesidade e a promoção do crescimento infantil Além 

disso, o enfermeiro orienta as famílias quanto aos cuidados básicos que se deve ter 

com a criança, esclarece dúvidas sobre a prevenção de doenças, contribuindo para 

o seu bem-estar (SANTOS et al., 2019). 

Na assistência à saúde da criança as principais prioridades são a 

promoção/recuperação da saúde e o bem-estar da criança, garantindo o 

crescimento e desenvolvimento adequados nos aspectos físico, emocional e social. 

Para que a promoção ocorra de forma satisfatória, a consulta de puericultura deve 

ser desenvolvida com plenitude, no qual o profissional de enfermagem deve 

conhecer e compreender a criança no ambiente familiar e social. Durante as 

consulta, percebe-se que o enfermeiro vem desempenhado seu trabalho com ações 

não apenas clínicas, mas com uma concepção generalizada, focando no 

acolhimento durante a consulta, uma escuta atenta, um bom diálogo e o vínculo 

entre profissional, criança e os familiares (BENICIO et al., 2016). 

A saúde da criança é uma das prioridades das políticas públicas, por 

apresentar nesse período maior vulnerabilidade a doenças durante o primeiro ano 

de vida, as doenças são frequentes e algumas vezes, graves. Um olhar atencioso 

para saúde das crianças nessa fase é crucial para identificar reais problemas que 

podem ser atendidos a tempo. Nesse sentido, realizar um acompanhamento com 

profissional enfermeiro permite um crescimento mais saudável e adequado desse 

público infantil (ZANARDO et al., 2017). 

 

 

METODOLOGIA 
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Delineamento do Estudo 

 

Trata-se de um Planejamento Estratégico é uma importante ferramenta de 

trabalho, permite priorizar as ações conforme a capacidade real de execução. Trata-

se de um projeto de intervenção a atividade organizada para resolver um problema 

identificado e transformar a ideia em ação, definir o diagnóstico e solucioná-lo 

(MAGALHÃES, 2014).  

Para se ter um plano de intervenção é necessário um diagnóstico detalhado, 

fundamentado pela experiência do profissional que irá construí-lo e dos demais 

membros da equipe de saúde, se alicerçando nos registros em documentos dos 

serviços, como atas, protocolos institucionais; ou de amparo legal como portarias, 

normas ou levantamentos obtidos nos sistemas de registros oficiais, como índices 

epidemiológicos, entre outros, relacionados diretamente ao seu tema e problemática 

(CAMPOS, 2010) 

A elaboração do projeto seguiu os passos do planejamento iniciou-se com o 

levantamento dos problemas existentes e a seleção das prioridades para 

intervenção na área de abrangência pela equipe. Foi realizada uma revisão 

bibliográfica nas publicações do Ministério da saúde, da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e 

na página eletrônica do PUBMED e traçadas ações estratégicas para soluciona-las, 

assim como na avaliação do planejamento.  

 

Caracterização do Local  

 

A Unidade Básica de Saúde Mãe Honorata está localizada no município de 

município de São João da Serra com 6.139 habitantes. Ela encontra-se dividida em 

locais, UBS não cede e um ponto de apoio na zona rural, onde a equipe apresenta 

os seguintes profissionais: Médico, enfermeira, técnico em enfermagem, dentista, 

auxiliar de saúde bucal, seis agentes comunitários de saúde (ACS), digitadora, 

recepcionista e duas auxiliares em serviços gerais. As Consultas de puericultura são 

agendadas de acordo com a demanda espontânea, e o retorno de acordo com a 

idade da criança.  



16 
 

 
 

 

Definição dos Problemas 

 

Para identificação dos problemas será realizado uma reunião com toda 

equipe para verificar quais questões eram mais pertinentes em relação a 

puericultura. Pois, apesar do município possuir uma taxa de mortalidade infantil 

reduzida com apenas é 7,9 para 1.000 nascidos vivos. As consultas de puericultura 

possuíam uma baixa taxa de adesão das crianças, principalmente após um ano de 

vida resultando em desenvolvimento infantil deficiente.  

Logo, os pontos mais críticos elencados foram a sua baixa adesão, além 

crescente número de crianças faltosos sem realização de busca ativa. Assim como a 

falta de conhecimento da equipe e da família sobre a importância da consulta para o 

desenvolvimento infantil, falta de conhecimento e motivação dos agentes 

comunitários para orientar os pais para a consulta de puericultura e conhecimento 

dos pais centrado na patologia que os levam a procurar o serviço apenas em 

situação de doença. 

 

Metas e Prazos  

 

• Aumento da adesão da consulta de puericultura a longo prazo (12 meses)  

• Aumento conhecimento da equipe e da família sobre a importância da 

consulta a curto prazo (imediato)  

• Aumento a buscar das crianças faltosas a curto prazo (imediato) 

 

Planejamento de Ações Estratégicas  

 

Diante dos problemas detectados, serão traçadas intervenções na tentativa 

de sana-los.  Por isso, primeiramente a curto prazo (imediato) será realizado grupos 

de discussão sobre a temática e capacitação de toda equipe sobre a relevância da 

puericultura para comunidade e para serviços de saúde. 

 Serão elaboradas dinâmicas para consultas sejam mais atrativas como a 

decoração das salas para atendimento para consultas médicas e de enfermagem e 

atividades lúdicas educativas mensais para melhorar o aprendizado das crianças. 
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 Após, o treinamento de toda equipe será realizado uma reunião com 

enfermeiros e agentes comunitários para busca ativas dos faltosos e melhor forma 

de abordagem, assim como a sensibilidade da temática.  

  Posteriormente, serão realizadas rodas de conversas com pais para 

sensibilizar e Aumentar o nível de informação dos pais sobre a importância da 

puericultura para a saúde das crianças e a relevância do papel dos pais na 

puericultura.  

 

Avaliação das Atividades  

 

Para avaliação das atividades serão realizados encontros mensais com 

equipe para a verificação do aumento da adesão das consultas de puericultura, 

assim como do aumento das crianças faltosas e para pospostas de novas dinâmicas 

para as consultas de enfermagem e médica e novas de conversas com família 

conforme a necessidade que da equipe sobre diversas temáticas que envolvem o 

desenvolvimento infantil.  

 

 

PLANO OPERATIVO 

 

Resultados Esperados 

 

• Aumentar na adesão à consulta de puericultura realizada pelo 

enfermeiro da ESF no município de são João da serra – PI para 100% 

em ano; 

• Aumentar a buscar ativa das crianças faltosas; 

• Mobilizar a família e da e equipe de saúde sobre a importância da 

consulta de puericultura para o desenvolvimento da criança; 

• e motivação dos agentes comunitários para orientar os pais para a 

consulta de puericultura 

• Acolher os familiares/crianças e promover ações educativas sobre 

puericultura; 
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• Realizar atividades com temas relacionados à puericultura para as 

mães e crianças. 

• Reduzir a mortalidade infantil; 

• Aumentar a qualidade de vida das crianças e da família. 

 

 

 

Planilha de Intervenção 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ 

PRAZOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESPONSÁVEI

S/ RECURSOS 

MATERIAIS   

Baixa adesão 

das consultas 

de 

puericultura e 

busca ativa 

das crianças 

faltosas   

Aumentar a 

adesão e 

buscar das 

crianças 

faltosas e 

Aumentar 

para em 

100% a 

adesão a 

puericultura  

Diminuir 

número de 

crianças 

faltosas  

Longo prazo 

(12 meses) 

Realização de 

busca ativa das 

crianças pelo 

agente 

comunitário de 

saúde (ACS); 

Decoração das 

salas  

 

Equipe da UBS 

 

Papeis, 

canetas, folders 

informativos, 

fichas etc 

Nível de 

informação 

da equipe 

Mobilizar e 

aumentar o 

conhecimento 

da equipe 

sobre a 

importância da 

consulta de 

puericultura 

para o 

desenvolvimen

Garantir dos 

instrumento

s e 

equipament

os 

necessários 

a consulta 

de 

avaliação 

das 

Capacitação dos 

membros da 

equipe de saúde 

e rodas de 

conversas 

mensais. 

Equipe da UBS, 

o profissional 

capacitado para 

o treinamento e 

família 

Panfletos e 

vídeos 

educativos, 

Datashow. 
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Fonte: VIEIRA e SOUZA, 2020 

 

4.2 Avaliação das Atividades  

 

to da criança. crianças. 

 Curto prazo 

(Imediato) 

Nível de 

informação 

dos pais  

Mobiliza

r e aumentar o 

conhecimento 

da a família 

sobre a 

importância da 

consulta de 

puericultura 

para o 

desenvolvimen

to da criança. 

 

Promover 

ações 

educativas 

e mobilizar 

100% das 

famílias das 

crianças. 

 

Curto prazo 

(Imediato) 

Rodas de 

conversas 

mensais; 

Oficinas; 

Palestras. 

 

Equipe da UBS, 

o treinamento e 

família 

Panfletos e 

vídeos 

educativos e 

carro de 

divulgação 

Datashow. 

Cartazes pela 

UBS falando 

sobre a 

puericultura 

Não é 

realizada 

atividades 

educativas/lú

dicas para as 

mães e as 

crianças 

Realizar 

atividades com 

temas 

relacionados à 

puericultura 

para as mães 

e crianças 

Desenvolver 

atividades 

educativas, 

por meio de 

ações 

individuais 

e/ou 

coletivas, de 

promoção 

da saúde. 

Curto prazo 

(Imediato) 

Atividades 

lúdicas; 

Palestras 

educativas; 

Entrega de 

folhetos e folders 

educativos; 

Atividades 

mensais. 

Equipe da UBS 

e família  

Panfletos e 

vídeos 

educativos, 

cartolina, 

canetas, 

coleções, 

revistas, 

tesouras, cola 

etc. 
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Para avaliação das atividades serão realizados encontros mensais com 

equipe para a verificação do aumento da adesão das consultas de puericultura, 

assim como do aumento das crianças faltosas e para pospostas de novas dinâmicas 

para as consultas de enfermagem e médica e novas de conversas com família 

conforme a necessidade que da equipe sobre diversas temáticas que envolvem o 

desenvolvimento infantil.  

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante as consultas de puericultura na ESF foi observado como o 

acompanhamento adequado, qualificado e acolhedor auxilia no desenvolvimento 

pisco-físico-emocional na vida da criança e na importância da valorização da 

assistência à saúde. Consequentemente o trabalho com crianças não se define 

somente com informações orais, tem que haver um atendimento lúdico e troca de 

saberes durante o atendimento, aprimorando ações educativas em saúde e o da 

aprendizagem infantil. 

Espera-se com esse projeto de intervenção que haja adesão de 100% das 

crianças ao acompanhamento de puericultura e que os familiares se conscientizem 

dos benefícios que a puericultura traz para vida das crianças e as levem para suas 

consultas periódicas com o enfermeiro. Com o aumento da participação das crianças 

nas consultas e consequentemente auxiliando no seu complexo de crescimento e 

desenvolvimento, as crianças terão um acompanhamento de qualidade e inúmeros 

benefícios para sua vida. 

O projeto aumentará também com as ações, melhorar o nível de informação 

da mãe e/ou responsável pela criança, gerando a promoção à saúde e a prevenção 

de doenças e acidentes. Propiciando a possibilidade de se ampliar o leque de 

atividades voltadas para a criança e do seu cuidador, aprimorando assim ações de 

educação em saúde, o seguimento do crescimento e desenvolvimento infantil e a 

organização da assistência. 

 

 

 



21 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

AGUIAR, R. B. de. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água 

subterrânea, estado do Piauí: diagnóstico do município de São João da Serra. In: 

Aguiar, R. B. de., Gomes, J. R. de. C (Orgs.). Fortaleza: CPRM – Serviço Geológico 

do Brasil, 2004.  

 

BENICIO, A. L. et al.Cuidado à criança menos de um ano: perspectiva da atuação 

do enfermeiro na puericultura, Revenferm UFPE online., Recife, v. 10, n 2, p. 576-

84,  2016. Disponível em: 

https://pdfs.semanticscholar.org/bd2a/af967fa203cc3f043991bfaf0cc8eed3b1fa.pdf. 

Acessado em: 30 de janeiro 2020.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde (MS). Política nacional de atenção básica Brasília: 

MS. Série A. Normas e Manuais Técnicos. Série Pactos pela Saúde, 2006. 

 

BRASIL. Portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html 

Acessado em: 03 de janeiro de 2020.  

 

 BRASIL. Portaria Nº 1.130, DE 5 DE AGOSTO DE 2015. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html 

acessado em 15 de janeiro de 2020. 

 

COSTA, N. R. A. Estratégia de Saúde da Família, a atenção primária e o desafio das 

metrópoles brasileiras. CienSaudeColet, v. 21, n. 5, p.1389-1398, 2016. 

 

CAMPOS, F. C. C. de; FARIA, H. P. de; SANTOS, M. A. dos. Elaboração do plano 

de ação. In: CAMPOS, Francisco Carlos Cardoso de; FARIA, Horácio Pereira de; 

SANTOS, Max André dos. Planejamento e avaliação das ações em saúde. 2ª ed. 

Belo Horizonte: Nescon/UFMG, 2010. 118p. 

 



22 
 

 
 

FERREIRA, A. C. T; PIESZAK, G. M; RODRIGUES, S. O &EBLING, S. 2015. 

Consulta de Puericultura: Desafios e Perspectivas para o Cuidado de Enfermagem à 

Criança e a Família. Vivências, v. 11, n° 20, p.231-241, 2015. 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Populacional 2010. 29 

de novembro de 2010. 

 

JÚNIOR, F. C. S; BARROS, A. D. M. de; NOGUEIRA, L. C. B; FILHO, J. L. de O. P. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus indicadores: O 

desenvolvimento da Região do Médio Curso Superior da Bacia Hidrográfica do Rio 

Apodi-Mossoró/RN. Revista Espacios, v. 38, nº 43, p.1-22, 2017. 

 

MAGALHÃES, I. J. Projeto de intervenção para o enfrentamento da  Baixa 

adesão na puericultura. MG, 2014. 

 

PINTO, F. L; GIOVANELLA, L. Do Programa à Estratégia Saúde da Família: 

expansão do acesso e redução das internações por condições sensíveis à atenção 

básica (ICSAB). Ciênc. Saúde Colet,  v. 23, n. 6. 2018. Disponível em: 

https://www.scielosp.org/article/csc/2018.v23n6/1903-1914/ Acessado em: 06 de 

janeiro de 2020.  

  

SANTOS, J. S; TEIXEIRA, A dos S; MACEDO, A. M. A; OLIVEIRA et al. Consulta de 

Puericultura na Atenção Básica: um Enfoque na Atuação do Enfermeiro. 

BrazilianJournalofSurgeryandClinicalResearch – BJSCR,  v. 25, n. 1, p.53-61, 

2019. 

 

TOMAZI, B. C; GONZAGA, M. F. N. A importância do conhecimento das mães sobre 

a consulta de puericultura e a atuação do enfermeiro. Revista Saúde em Foco, nº 

10, 2018. 

 

VIEIRA, D. Z., SANTOS N. C. C. B, NASCIMENTO J. A., TOSO B. R. G. O, 

REICHERT A. P. S. A Prática do Enfermeiro na Consulta de Puericultura na 

Estratégia Saúde da Família.  Texto Contexto Enferm. v. 27, n°4, p. 2-10, 2018. 



23 
 

 
 

 

ZANARDO, G. M. et al. Atuação do enfermeiro na consulta de puericultura: Uma 

revisão narrativa da literatura. Revista de Enfermagem.  v. 13, n. 13, p. 55-69, 

2017. 

 

 


