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RESUMO  

A assistência à saúde da criança é uma atividade de fundamental importância. Por meio do 

acompanhamento da criança saudável, papel da puericultura, espera-se reduzir a incidência 

de doenças, aumentando suas chances de crescer e desenvolver-se para alcançar todo seu 

potencial. A consulta de enfermagem à criança tem como objetivo prestar assistência 

sistematizada de enfermagem, de forma global e individualizada, identificando problemas de 

saúde-doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação de sua saúde. Sua realização envolve uma sequência sistematizada 

de ações: histórico de enfermagem e exame físico, diagnóstico de enfermagem, plano 

terapêutico ou prescrição de enfermagem, e avaliação da consulta. Para uma consulta 

eficiente de enfermagem faz-se necessária a instrumentalização desses profissionais. Assim, a 

presente pesquisa se propôs a criação de um instrumento para coleta de dados e a análise de 

sua aplicação, visando conhecer potencialidades e fragilidades. O instrumento auxiliou muito 

fazendo com que a consulta se tornasse mais eficaz, sendo que abrangeu  os aspectos tanto 

biológico, físico, emocional. 

Palavras-chave: Coleta de dados. Puericultura. Enfermagem.  

Abstract: 

Assistance to children's health is an activity of fundamental importance. Through the 

monitoring of healthy children, the role of childcare, is expected to reduce the incidence of 

disease by increasing your chances to grow and develop to reach their full potential. The 

nursing consultation to children aims to provide systemized nursing care, comprehensive and 

individually identifying health problems and disease, executing and evaluating care that 

contribute to the promotion, protection, recovery and rehabilitation of health. Its realization 

involves a systematic sequence of actions: history of nursing and physical examination, 

nursing diagnosis, treatment plan or nursing prescription, and assessment of the consultation. 

For effective consultation nursing it is necessary to instrumentalization of these professionals. 
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Thus, this research aimed to create a tool for data collection and analysis of their application, 

aiming to know strengths and weaknesses. The instrument greatly helped making the query to 

become more effective, covering the aspects of both biological, physical, emotional. 

Keywords: Data collection. Childcare. Nursing. 

1.INTRODUÇÃO   

A taxa de mortalidade infantil, referente às crianças menores de um ano, caiu muito 

nas últimas décadas no Brasil. Graças às ações de diminuição da pobreza, ampliação da 

cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e a outros fatores, os óbitos infantis 

diminuíram de 47,1 a cada mil nascidos vivos, em 1990, para 15,6 em 2010 (BRASIL, 2012).   

Entretanto, a meta de garantir a toda criança brasileira o direito à vida e  à  saúde  

ainda  não  foi  alcançada,  pois  persistem  desigualdades regionais  e  sociais  

inaceitáveis.  Além  disso,  68,6%  das  mortes  de crianças com menos de um ano 

acontecem no período neonatal (até 27 dias de vida), sendo a maioria no primeiro dia 

de vida. Assim, um número  expressivo  de  mortes  por  causas  evitáveis  por  ações  

dos serviços  de  saúde  –  tais  como  a  atenção  pré-natal,  ao  parto  e  ao recém-

nascido  (RN)  –  faz  parte  da  realidade  social  de  nosso  país (BRASIL, 2012, p. 

19).  

 Segundo Fugimori (2009, p. 45) “no Brasil a saúde infantil apresenta um perfil 

intimamente  ligado  às  condições  básicas  de  vida,  diretamente  relacionadas  com renda 

familiar, moradia, educação, saneamento básico, condições ambientais, lazer, transporte  entre  

outros”.   

A  ESF  é  considerada  hoje prioridade  para  a  organização dos serviços de saúde e 

eixo norteador e estruturante da atenção básica a saúde, de forma que a prática de 

enfermagem na atenção básica à saúde da criança esta voltada para estratégia.  

A puericultura,  área  da  pediatria  voltada  principalmente  para  os aspectos de 

prevenção e de promoção da saúde, atua no sentido de  manter  a  criança  saudável  

para  garantir  seu  pleno desenvolvimento, de modo que atinja a vida adulta sem 

influências desfavoráveis  e  problemas  trazidos  da  infância.  Suas  ações priorizam  

a  saúde  em  vez  da  doença.  Seus objetivos  básicos contemplam a promoção da 

saúde infantil, prevenção de doenças e  educação  da  criança  e  de  seus  familiares,  

por  meio  de orientações  antecipatórias  aos  riscos  de  agravos  à  saúde, podendo  

oferecer  medidas  preventivas  mais  eficazes  (BRASIL, 2012, p. 24).   

 

Portanto, compreender a consulta de  enfermagem  na  puericultura  deve  ser 

repensado,  reescrito  e  readequado  no  seu  fazer,  tendo  como  foco  a  essência humana, 

pois observamos mudanças em crenças, valores e conceitos, na vida e da sociedade. Neste 

sentido, sabemos que a enfermagem tem muito a contribuir, assim o cuidado na puericultura 
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que é uma subespecialidade da pediatria, preocupada com o  acompanhamento  integral  do  

processo  de  desenvolvimento  da  criança.   

Na consulta de  enfermagem  o  profissional  poderá  orientar  os  pais  para  

observarem algumas  doenças  graves  que  se  apresentam  com  poucos  sintomas  

preocupantes para os pais e podem ser detectadas e tratadas pelo pediatra, antes que cheguem 

a causar prejuízos irreversíveis.  

Considerando  a  necessidade  de  instrumentalizar  as(os) enfermeiras (os) que atuam 

nas UBS com Estratégia de Saúde da Família  e  garantir  que  essa  assistência  ocorra  

conforme  as diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde,  fez-se  necessária  a elaboração do 

documento em questão  com o objetivo de nortear condutas no  âmbito  da  Atenção  Integral  

à  Saúde  da  Criança.   

Portanto, cabem  aos  profissionais  que  atuam  nas  Equipes  de  Saúde  da Família  

(ESF)  adequar  as  recomendações  apresentadas  para  o cenário  de  atuação,  

identificando  prioridades  e  elaborando  um plano  de  intervenção  que  alcance  as  

especificidades  de  cada região (OLIVEIRA, 2012, p. 05).   

Os profissionais de enfermagem ao atender os pais e as crianças na unidade de saúde 

devem debater refletir, apreender, ressaltar, indagar, permitir, acrescentar e discordar o ser e o 

fazer da enfermagem. Não esquecendo de que o cuidado do enfermeiro  envolve  o  respeito  

aos  pais  e  a  criança  na  sua  multidimensionalidade moral, ambiental, cultural, política, 

econômica e ética. Dessa  forma,  observou-se  durante  o  trabalho  como  docente  do  

Centro Universitário  UNIFACVEST  nas  Unidades  de  ESF  do  município  de  Lages  a 

necessidade  de  um  instrumento  para  nortear  a  consulta  de  enfermagem  em puericultura, 

pois o quantitativo de crianças é elevado com agendas para médicos e enfermeiros  sempre  

saturadas  durante  o  mês.  Diante  desta  realidade,  o  tempo  é exíguo  considerando  todas  

as  atividades  que  os  enfermeiros  exercem  em  uma unidade  de  saúde  tornando  as  

consultas  incompletas.  Com isso  como  questão norteadora  tem-se:  a  aplicação  de  

instrumentos  para  nortear  as  consultas  de enfermagem em puericultura torná-la-á  mais 

eficaz.  

 ra coleta de dados: Histórico de Enfermagem e 

evolução para a implantação na consulta de enfermagem em puericultura em uma ESF no 

município de Lages/SC.  
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instrumentos de avaliação: histórico de enfermagem e evolução na  consulta  em puericultura 

em uma ESF no município de Lages/SC.  

da  consulta  em  puericultura  em  uma  ESF  no  município  de Lages/SC. 

 

 2.REVISÃO DE LITERATURA    

O desenvolvimento do SUS nas últimas décadas oscila entre os momentos de 

retrocesso no processo de políticas publicas, refletindo a política de saúde do pais. Como 

alternativa para a execução de ações que possam contribuir para auxiliar na demanda  de  

atendimento  a  população,  foi  instituída  inicialmente  em  algumas cidades,  a  estratégia  e  

saúde  da  família,  posteriormente  expandindo-se  por  todo pais como uma nova proposta de 

atendimento aos usuários deste serviço.  

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa a reorganização da atenção básica no  País,  

de  acordo  com  os  preceitos  do  Sistema  Único  de  Saúde,  e  é  tida  pelo Ministério  da  

Saúde  e  gestores  estaduais  e  municipais  como  estratégia  de expansão,  qualificação  e  

consolidação  da  atenção  básica  por  favorecer  uma reorientação  do  processo  de  trabalho  

com  maior  potencial  de  aprofundar  os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção 

básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e 

coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade (BRASIL, 2015, p. 

01). 

 Para a atenção a criança no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF) de acordo  

com  as  diretrizes  governamentais,  são  propostas  linhas  de  cuidado, considerando  

Cuidado  integral, envolvendo  ações de produção,  tratamento e reabilitação, com garantia de 

da atenção a criança em todo pais. 

Embora ter a família como foco na prática da enfermagem em saúde da criança seja consenso, 

realizar tal pratica e um desafio.  
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O modelo de atenção a saúde da criança  que  permeia  a  prática  dos  enfermeiros  

deve,  portanto  ser  construída  na perspectiva  de  profissionais  que  se  apropriem  de  novas  

teorias  e  práticas,  e  que sejam  compromissados  com  a  ética,  com  e  equidade  e  com  o  

desenvolvimento humano  de todas as  crianças,  afim  de  garantir-lhes  o  direito  a  saúde  e  

uma  vida saudável (FUJIMORI, 2009).             

Sabe-se que a consulta de enfermagem é um dever de todos os enfermeiros que  atuam  

na  assistência  ao  seu  cliente.  A  resolução  N159/1993  do  COFEN, legitimou esta 

afirmação estabelecendo em seu artigo 1 que em todos os níveis de assistência  à  saúde,  seja  

em  instituição  pública  ou  privada,  a  consulta  de Enfermagem  deve  ser  obrigatoriamente  

desenvolvida  na  Assistência  de Enfermagem. O Art. 11, inciso I, alínea "i" da Lei nº 7.498, 

de 25 de junho de 1986, e no Decreto  94.406/87  da  Lei  do  exercício  profissional,  

regulamenta  e  legitima  a consulta de enfermagem, determinando-a como atividade privativa 

do enfermeiro.   

Contudo,  corrobora-se  com  Nóbrega  e  Silva  (2007)  quando  se  destacam  a 

necessidade  da  consulta  de  enfermagem  estar  atrelada  a  um  método  científico, sendo  o  

processo  de  enfermagem  esse  método  que  será  capaz  de  solucionar problemas  de  saúde  

de  maneira  organizada,  individualizada  e  com  enfoque holístico.  Na  realização  da  

consulta  de  enfermagem,  isto  deve  ser  obedecido levando o enfermeiro ao interesse de 

conhecê-las para realizá-las. Para a Enfermagem brasileira o processo de enfermagem foi 

melhor difundido a  partir  dos  estudos  de  Wanda  Aguiar  Horta  sobre  a  temática.  Em  

1970,  a precursora  vem  propor,  a  sua  teoria  das  necessidades  humanas  básicas, 

idealizando  um  processo  de  enfermagem  composto  por  seis  fases:  histórico  de 

enfermagem,  diagnóstico  de  enfermagem,  plano  assistencial,  prescrição  de enfermagem, 

evolução de enfermagem e prognóstico de enfermagem. É relevante ressaltar  que  essas  

fases,  correlacionam-se  produzindo  um  processo  de enfermagem dinâmico, recorrente e 

cíclico (HORTA,1979).    

A  Sistematização  da  Assistência  de  Enfermagem  (SAE)  é  um método  científico  

de  trabalho  que  proporciona  melhoria significativa  da  qualidade  da  assistência  

prestada  ao  cliente através  do  planejamento  individualizado  das  ações  de 

Enfermagem  elaboradas  pelo  profissional  enfermeiro.  Permite  a continuidade  e  a  

integralidade  do  cuidado  humanizado,  a valorização  do  enfermeiro,  além  das  

demais  categorias  da Enfermagem,  fortalecendo  o trabalho  em  equipe  (LUIZ,  

2010,  p. 01).   



6 

 

 “É a ação planejada, deliberada ou automática do enfermeiro, resultante de sua 

percepção, observação e analise de comportamento, situação ou condição do ser humano” 

(HORTA, 1979, p.36) 

 

4.MÉTODO   

A construção de  um  modelo  de  consulta  de  enfermagem  em  puericultura,  

pautada  na  metodologia  do  processo  de  enfermagem,  sugere  o  imperativo  da relação  

enfermeiro-paciente-família.  Uma relação  que,  para  Leopardi  (2006),  é denominada  

relação  terapêutica  e  acontece  com  a  finalidade  de  se  produzir  um cuidado necessário.   

A  pesquisa  convergente-assistencial  (PCA)  idealizada  por  Trentini  e  Paim  (2004) 

delineia-se em ações planejadas que conduzem o pesquisador a “pensar o fazer”, inserindo-se 

no campo da prática assistencial, recriando possibilidades, com compromisso  de  erigir  

inovações  ao  propor  mudanças  na  realidade  na  qual  está inserido.  O  processo  de  

investigação  da  PCA  envolve  cinco  fases.  A  primeira, chamada  de  concepção,  envolve  

a  seleção  da  temática  do  estudo,  desenvolvido neste  protocolo  pela  sua  pergunta-guia,  

que  segundo  as  autoras  norteará  o pesquisador  à  ação,  para  o  alcance  dos  objetivos  

traçados  durante  toda  a realização deste estudo, porque comanda todo o planejamento da 

pesquisa.  

A  Seleção  da  temática  se  deu  através  das  experiências  vividas  na docência,  

quando  se  observou  a  falta  de  um  instrumento  para  consulta  de puericultura.  

As  demais  fases,  instrumentação,  perscrutação,  análise  e  interpretação serão 

descritas a seguir:  

A  instrumentação,  segunda  fase  da  pesquisa,  guiará  a  pesquisadora  a decisões 

metodológicas como a escolha do espaço da pesquisa, dos participantes e das técnicas para 

obtenção das informações. Para tanto, esta fase será conduzida no  mesmo  espaço  físico  e  

temporal  da  prática  assistencial.  A  escolha  dos participantes,  bem  como  o  local  onde  

se  realizará  a  pesquisa  e  as  técnicas  de obtenção das informações garantirão essa relação 

entre pesquisa e prática, criando assim  espaços  de  superposição  destas  atividades  

garantindo  nessa  articulação  a construção de conhecimentos (TRENTINI ; PAIM, 2004).  
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Na PCA,  o  cenário  da  pesquisa  envolve  a  ação  prática  dos  participantes 

envolvidos no estudo. Trentini e Paim (2004, p. 73) enfatizam que “[...] a escolha do espaço 

físico da pesquisa depende do enfoque da pesquisa”. Para tanto, a escolha do cenário levou 

em consideração o local a ser realizada a consulta de enfermagem, ou seja, o encontro da 

enfermeira com o usuário e família, propiciando um espaço social apropriado ao propósito da 

pesquisa.  

O desenvolvimento desta prática assistencial foi realizado na Estratégia de Saúde da 

Família Centenário, equipe 04, a qual abrirei uma agenda para marcação de consultas de 

puericultura com todas as crianças num total de 100 crianças, e 1 enfermeira a qual é a gestora 

da unidade de saúde.  

A  Unidade  iniciou  seu  funcionamento  em 1982,  numa  sala  cedida  em  uma 

residência no bairro centenário. Permaneceu lá por alguns anos, e posteriormente em  1987 

inaugurou-se  a  unidade  no  local  que  funciona  até  hoje.  Nesta  época funcionava como 

Unidade Básica de Saúde, contando em sua equipe com médico, enfermeiro  e  auxiliar  de  

enfermagem.   

No  ano  de  2000  iniciou-se  o  Programa  de Agentes Comunitárias de Saúde 

(PACS). A partir daí, a unidade passou a abrir duas equipes,  contando  com  médico,  

enfermeiro,  auxiliar  de  enfermagem  e  agentes comunitários de saúde (ACS). Iniciaram-se 

então as visitas domiciliares pelos ACS; sendo estas realizadas pela equipe técnica 

(enfermeiros, ACS e médico) apenas em casos de necessidades. A unidade não era equipada 

com computadores; sendo que os  cadastros  das  famílias  e  alimentação  dos  sistemas  de  

informações  eram realizados no CAIC (Centro de Atenção á Criança – Nossa Senhora dos 

Prazeres) Santa Catarina. Para tanto, os funcionários precisavam deslocar-se até a unidade de 

saúde vizinha para fazê-lo. Na época o espaço físico da unidade era restrito, uma vez  que  

não  havia  cozinha,  sala  de  enfermagem  e  consultório  odontológico.  Em 2001 tem inicio 

o Programa de Saúde Família (PSF), atual Estratégia em saúde da Família (ESF). Atualmente 

na unidade de saúde centenário atuam duas equipes de ESF,  composta  cada  uma  por  

médico,  enfermeiro,  odontólogo,  técnico  em enfermagem, auxiliar de consultório dentário e 

seis agentes comunitárias de saúde; além  de  auxiliar  administrativo.  Conta  também  com  a  

equipe  multiprofissional  do Núcleo  de  Apoio  a  Saúde  da  Família-NASF  (psicólogo,  

farmacêutico,  educador físico,  nutricionista  e  assistente  social).  Ambas  abrangem  uma  
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área  de  quatro bairros, sendo São Luiz, Santo Antônio, Centenário e Morro Grande. Atende 

um total de 7810 pessoas cadastradas, em 2159 famílias.  

A  PCA  rege  que  a  escolha  dos  participantes  deverá  ter  representatividade 

(TRENTINI;  PAIM,  2004).  Portanto,  será  as  crianças  menores  de  2  anos  e  seus 

responsáveis  legais,  participarão  em  conjunto  neste  estudo,  não  apenas  na condição de 

informantes, mas como participantes ativos, envolvidos com questão de pesquisa,  onde  será  

realizado  a  anamenese,  exame  físico  e  orientações  e posteriormente transcrito para o 

prontuário, sendo que como haverá riscos para esta criança de ser um ambiente não adequado 

para a consulta como: não aquecimento da sala de consulta, um descuido da enfermeira na 

hora de coleta dos dados esta criança  por  não  ser  colaborativa  ao  exame  físico  corre  o  

risco  de  resbalar  da bancada  do  exame  vindo  a  cair,  havendo  este  tipo  de  risco  

sempre  haverá  a colaboração do representante legal para que a consulta seja efetuada da 

maneira correta  e  sem  riscos  para  os mesmos,  sendo  que  haverá  sempre  um  médico  na 

unidade se algo acontecer. 

 A pesquisa será realizada com todos as crianças recém nascidas até 2 anos que  são  

100  crianças  desta  ESF  no  município  de  Lages/SC,  o  agendamento ocorrerá    com  hora  

marcada  conforme  feito  busca  ativa  no  SISVAN  (Sistema  de Vigilância  Alimentar  

Nutricional)  e que necessitem  de  consulta  de  enfermagem.  

O convite para participação do estudo será feito na sala de espera da unidade, na qual, 

pretende-se reunir todos os bebês e crianças que irão consultar no dia juntamente com o 

familiar do usuário. Diante desta breve reunião será exposta a proposta da pesquisa,  deixando  

claro,  neste  momento,  que  o  fato  de  serem  reunidos  em  um grupo focal, familiares e 

profissionais, não implicará em constrangimento tanto para a equipe, quanto para os 

familiares. Que a proposta do convite em grupo, tem como objetivo, permitir uma prévia 

aproximação entre os futuros participantes, desfazendo assim, qualquer dúvida, em relação a 

possíveis situações de coação que possam vir a acontecer entre o grupo. Este formato de 

convite será repetido todos os dias com os usuários que irão fazer parte desta pesquisa.  A  

amostra  será  por  conveniência.   

Hulley;  Cumming;  Brawner  et  al  (2008) afirmam  que  esse  tipo  de  amostra  é  

formado  por  pessoas  que  preenchem  os critérios de inclusão preestabelecidos e são de fácil 

acesso ao pesquisador.  Os  critérios  de  inclusão:  crianças  menores  de  2  anos  com  seus 

representantes  legais  e  1  enfermeiro  por  ser o  gestor da unidade,  agendados na unidade  
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de  saúde  para  consulta de enfermagem  ,  onde  será aberto uma agenda especial para a 

coleta dos dados, Sendo excluídos da pesquisa os indivíduos que não tiverem todos os 

requisitos acima descritos.   

Segundo  Barbetta  (2004)  a  fase  de  coleta  de  dados  precisa  ser cuidadosamente  

planejada,  para  que  os  dados  a  serem  levantados  forneçam informações relevantes e 

pertinentes aos objetivos propostos pela pesquisa sendo tudo  transcrito  para  o  prontuário  

do  paciente  no  mesmo  dia  e  local.     

Criou-se   um instrumento para implantação das etapas do processo de enfermagem: 

histórico e evolução que foi aplicado na consulta de enfermagem em puericultura na Unidade 

de Saúde do Centenário Lages/SC. Não ocorreu gravação de áudio ou vídeo com os 

participantes ou fotografias.  

Rauen (2002) salienta ainda,  que um instrumento de coleta de dados deve ser 

estruturado de forma a fornecer ao pesquisador uma mensuração da realidade. Que este 

permita observar aquilo que se pretende, de forma confiável e fidedigna.  

Utilizou-se como forma de coleta de dados a entrevista semiestruturada, para conhecer  

junto  aos  usuários  da  ESF  no  município  de  Lages/SC  a  realidade vivenciada na consulta 

de enfermagem em  puericultura e verificar,  a posteriori, se houveram  modificações  com  a  

implantação  deste  instrumento  na  realidade  dos enfermeiros  nesta  USF  no  município  de  

Lages/SC,  que  segundo  Trentini;  Pain (1999)  possibilita  desenvolver  a  interação  entre  

as  partes,  proporcionando  desta forma um aprofundamento no assunto.   

 A obtenção dos dados se deu através dos seguintes  momentos:  1º Momento – 

Apres

consulta de enfermagem desta unidade de saúde da família 2° Momento – Resgate dos 

e

dialogar  observando  e  valorizando  suas experiências e conhecimentos sobre consulta em 

3°  

Momento  –  Com  o  instrumento  criado  por  este  pesquisador  que  embasará  a consulta de 

com os enfermeiros sobre o instrumento a ser utilizado. 4°  Momento  –  Verificar,  se  

houveram  modificações  com  a  implantação  deste instrumento nesta ESF no município de 
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Lages/SC. Trentini e Paim (2004) esclarecem que a fase da perscrutação (coleta) e a de 

análise  devem  ocorrer  de  modo  simultâneo,  facilitando  a  identificação  de dificuldades e 

lacunas ao longo do processo investigativo. Esta fase durou 3 meses, de outubro  à novembro 

de 2015 na fase da perscrutação e um na fase da análise. 

 Os aspectos éticos contemplam segundo Fortes (1998) o consentimento deve ser  livre  

e  esclarecido,  renovável  e  revogável.  Deve  ser  dado  livremente, conscientemente. Não 

pode ser obtido mediante praticas de coesão física, psíquica ou  moral,  ou por meio  de  

simulação  ou  praticas enganosas, ou  quaisquer  outras formas de manipulação impeditiva de 

livre manifestação da vontade pessoal. Livre de restrições internas, causadas por distúrbios 

psicológicos, e externos, por pressão de familiares, amigos e principalmente dos profissionais 

de saúde.  

Os sujeitos serão livres para  participar  ou  não  por  adesão  a  pratica  uma  vez  que  

o  termo  de consentimento esclarecido fica a critério dos sujeitos aceitarem ou não.  Durante 

o desenvolvimento da pesquisa, seguiu-se embasada pelos preceitos da ética, uma vez que se 

trabalha com seres humanos, onde conforme o Conselho Nacional de Saúde (2005) a pesquisa 

envolvendo seres humanos é a pesquisa que, individual ou coletivamente, envolva o ser 

humano, de forma direta, ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, incluindo o manejo de 

informações ou materiais.  

Neste contexto,  a  presente  pesquisa,  esteve  norteada  pelo  Código  de  Ética  dos 

Profissionais  de  Enfermagem,  pela  resolução  466/2012,  do  Conselho  Nacional  de 

Saúde,  que  assegura  através  de  suas  diretrizes  e  normas  regulamentadoras  de pesquisa  

a autonomia,  a  não-maleficência,  a  beneficência  e  a  justiça,  bem  como, pelo Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, parecer do Cep UNIPAC: 1.340.564 

 

5.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Considerou-se relevante apresentar os resultados em três questões principais capazes 

de responder aos objetivos da pesquisa.  

 

1) Dados  principais do instrumento: facilidade ou dificuldade em obtê-los. 

 Os dados coletados no instrumento teve como suas   principais   coletas   o   exame 

físico envolvendo   o   crescimento   e   desenvolvimento     das   crianças   até   2   anos.  
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  A Coleta se caracterizou por muita facilidade por haver colaboração dos 

representantes legais que contribuíram  no processo. Os referidos  exames  contaram  com a 

colaboração dos bebês que de uma forma ou outra foram bem colaborativos fazendo com que 

a consulta se tornasse mais eficaz.  

Para que a criança cresça   de   maneira   saudável   e   esteja   preparada   para   

enfrentar   as transformações   que   ocorrem   em   seu   organismo,   é   necessário   que   ela   

receba   cuidados específicos, capazes   de   promover   seu   bem   estar   físico   e   prevenir  

problemas   que   possam interferir em seu desenvolvimento neuropsicomotor.  

O Ministério da Saúde, a fim de garantir a qualidade da assistência prestada à criança, 

propõe um calendário mínimo de consultas de puericultura, assim distribuídas: uma consulta 

até 15 dias de vida,  consultas com um mês, dois, quatro, seis, doze e dezoito meses, 

totalizando assim, sete consultas no primeiro ano e meio de vida.  

A puericultura é desenvolvida tanto pelo médico quanto pelo enfermeiro. As 

atribuições do enfermeiro neste programa são: realizar o exame físico na criança, 

identificando riscos em seu crescimento e desenvolvimento; agendar a primeira consulta com 

o pediatra e demais quando forem identificados riscos de agravos à saúde; fornecer a relação 

dos nascidos vivos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e solicitar a busca ativa 

para identificação dos faltosos do programa; preencher o gráfico de peso e estatura nos 

cartões da criança; verificar e administrar as vacinas conforme o calendário básico de 

vacinação; incentivar  o  Aleitamento Materno Exclusivo   (AME)   até  o   seis   meses; 

orientar   a   alimentação   complementar   após   os   seis   meses;   orientar   sobre   

prevenção   de acidentes de acordo com a faixa etária; avaliar o desenvolvimento 

neuropsicomotor; identificar dúvidas e dificuldades da mãe e de outros membros da família 

que participam das consultas procurando esclarecê-las. (Brasil. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde, 2012) 

A  atuação do enfermeiro na consulta de puericultura é de extrema importância, pois 

além de acompanhar a criança e a família, é capaz de promover mudanças significativas em 

todo contexto da comunidade, tanto no aspecto preventivo como no curativo, instruindo, as 

famílias para que tenham condições de lidar de maneira satisfatória com seus problemas, 

criando vínculos com as mesmas, que facilita a compreensão das informações passadas 

(CAMPOS et al, 2010) 
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2) Como a criança\cuidador reagem a consulta 

Os representantes legais foram bem participativos, no intuito de fazer com que a 

consulta se tornasse mais eficaz, fazendo perguntas, argumentando.  

Muitas crianças reagem de forma bem diferente trazendo assim a cada consulta um 

desafio novo a serem concretizadas. Muitas foram colaborativas pelo fato de já haver contato 

com elas desde os primeiros dias de vida. 

O cuidado para com a criança e a preocupação em levá-la à idade adulta de forma 

saudável é responsabilidade da família, porém as que pertencem às classes menos assistidas 

vêm executando os cuidados em uma estreita ligação com os projetos das áreas de saúde e 

educação, oferecidas na comunidade por meio das diretrizes políticas do Estado 

(FIGUEIREDO, 2001).  

O contato com os pais e a participação destes na consulta através de perguntas torna o 

atendimento mais eficaz na medida em que o enfermeiro é um profissional preparado para 

orientar e sanar dúvidas.  

Durante o primeiro ano de vida, muitas crianças morrem por doenças que podem ser 

prevenidas,   como doenças infecciosas e parasitárias, desnutrição, diarreia, aumentando, 

assim, os índices de mortalidade infantil, no Brasil. Uma das formas apontadas para melhorar 

este problema é a puericultura, visando o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança de zero a cinco anos, o incentivo ao aleitamento materno, a 

orientação alimentar para o desmame, a imunização e a assistência ao controle das doenças 

diarreicas e infecções respiratórias agudas (OLIVEIRA, 2003) 

No Brasil, a diarréia, as infecções respiratórias agudas, a anemia, a desnutrição, as 

doenças imunopreviníveis ainda se constituem como principais agravos para crianças menores 

de cinco anos. Por essa razão, uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde, a partir 

de 1984, foi a de priorizar cinco ações básicas de saúde que possuem comprovada eficácia: 

promoção do aleitamento materno, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

imunizações, controle das doenças diarreicas e das infecções respiratórias agudas. Tais ações 

devem constituir o centro da atenção a ser prestada em toda rede básica de serviços de saúde 

(BRASIL, 2015). 
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3) Qualificação da assistência diante da utilização do instrumento  

O instrumento  trouxe muita observação/reflexão diante a puericultura, abrangendo 

assim uma análise mais eficaz de todos os elementos como um todo a ser coletados. O 

instrumento ajudou muito fazendo com que a consulta se tornasse mais eficaz, sendo que foi 

possível  abranger os aspectos  biológico, físico, emocional. 

A consulta de enfermagem é uma estratégia de atendimento, direcionada ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança por meio de consultas 

mensais o que possibilita a diminuição da morbimortalidade em menores de cinco anos de 

idade. 

Conforme Rocha (1990), a puericultura também pode ser chamada de pediatria 

preventiva, tendo como objeto a criança sadia, sendo seu alvo um “adulto perfeito”: 

fisicamente sadio psiquicamente equilibrado e socialmente útil.  

 No atendimento de seus pressupostos, a consulta de enfermagem compreende a 

entrevista para a coleta de dados, o exame físico, o estabelecimento dos diagnósticos de 

enfermagem, a prescrição, a implementação dos cuidados e a orientação das ações relativas 

aos problemas detectados (OLIVEIRA, 2003). 

O crescimento representa um dos fatores mais importantes da saúde da criança, sendo 

considerado como uma forma importante de conhecer e vigiar o estado geral da saúde de uma 

criança e o desenvolvimento sócio econômico e de saúde da comunidade onde ela vive 

(FUJIMORI, 2009). 

Parte desta avaliação é realizada por meio da verificação das medidas antropométricas. 

O enfermeiro deve ter consciência da importância da mensuração das crianças na 

puericultura, uma vez que estes refletem o estado de saúde da população infantil sob sua 

responsabilidade e permite evidenciar de maneira precoce os transtornos que afetam a saúde, 

a nutrição e o desenvolvimento da criança (FUJIMORE, 2009) 

É imprescindível a detecção de déficits de peso e/ou estatura e também de casos de 

obesidade, a fim de evitar comprometimentos futuros à saúde da criança. Nesta perspectiva, a 

consulta de puericultura mostra-se, mais uma vez, como um instrumento de triagem na 

detecção precoce de riscos e agravos ao desenvolvimento infantil, além de ser o cenário no 
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qual o profissional enfermeiro pode orientar pais e familiares na busca de promover um 

ambiente seguro e facilitador para que a criança se desenvolva de maneira saudável. 

A orientação fornecida às mães é uma grande responsabilidade para o enfermeiro, o 

qual deve buscar humanizar e realizar estratégias de educação em saúde mais dinâmica, 

rápida e de fácil compreensão, abordando os cuidados maternos com o filho e 

proporcionando assim uma maior autonomia na mãe para ela prevenir doença e promover a 

saúde de seu filho. 

 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O valor das consultas em puericultura está ligado à oportunidade de realizar a 

avaliação infantil. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da 

avaliação integral à saúde da criança e envolve o registro no Cartão da Criança, de avaliação 

de peso, altura, desenvolvimento, vacinação e intercorrências, o estado nutricional, bem como 

orientações à mãe/ família/cuidador sobre os cuidados com a criança em todo atendimento. 

O instrumento adequado para a coleta de dados  assume papel fundamental na eficácia 

da consulta. O instrumento proposto neste estudo atingiu seu objetivo: facilitar e tornar mais 

consistente a consulta.  

Espera-se que o enfermeiro realize a consulta de enfermagem (puericultura) não só 

pela obrigação em realiza-la, mas por considera-la um instrumento importante para a 

promoção da assistência, com o objetivo de prevenir e reabilitar a saúde das crianças, famílias 

e comunidade na qual estão inseridas. 
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