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RESUMO

A Puericultura é a consulta de rotina da criança que permite a avaliação do seu crescimento e

desenvolvimento e a realização de orientações pela equipe de saúde. O objetivo deste estudo é

avaliar através de levantamento bibliográfico como está sendo a realização da consulta de

puericultura pelos enfermeiros na atenção básica. Para responder ao objetivo utilizou-se um

levantamento bibliográfico agregando análises discursivas, proveniente do banco de dados do SciELO

e livros junto ao acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT.

O presente artigo faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso, que ainda está em andamento,

necessitando para sua finalização maior análise dos artigos citados para a sua conclusão.
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ABSTRACT

The Childcare is the routine checkup of the child which enables the assessment of its growth and

development and the realization of guidelines by the healthcare team. The aim of this study is to

evaluate through a literature as being the realization of childcare consultation by nurses in primary

care. To meet the goal, we used a literature aggregating discourse analyzes, from the database

SciELO and BOOKS next to the Faculty of Social Sciences and Agricultural Itapeva library collection -

FAIT. This article is part of Labor Completion of course, which is still in progress, requiring for its

completion largest analysis of the articles cited for its completion.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A Puericultura

É certo que o ser humano na fase infantil da vida possui uma vulnerabilidade

muito acentuada, razão pela qual, a assistência à saúde da criança é de extrema

importância (ABREU et al, 2012).

Por força disto, com o desenvolvimento da ciência e da própria saúde, foram

sido criadas normas de cuidados à criança, que passaram a ser denominadas de

puericultura (LOW et al, 2009).

No que se refere aos objetivos da puericultura, a literatura aponta serem eles a

promoção e acompanhamento sistemático do infante, por meio da avaliação

contínua de seu crescimento e desenvolvimento. Tudo isso com a intenção de

“promover e manter a saúde, reduzir incidências de doenças e aumentar as chances

desta crescer e se desenvolver de modo a alcançar todo o seu potencial”

(FUGIMORI, 2009, apud LIMA et al, 2013).

Importa ainda frisar que a consulta de enfermagem constitui-se em uma

importante estratégia de mudanças significativas para o cuidado prestado às

crianças, pois as mães passam a entender a importância do aleitamento materno,

da imunização, do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, da higiene

correta, dos cuidados adequados a seus filhos e o valor do acompanhamento de

puericultura (CAMPOS et al, 2011).

1.2. Consultas do Recém-Nascido



Para o Ministério da Saúde (2012) a criança deve passar por 7 consultas durante

seu primeiro ano de vida, na 1º semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês

e 12º mês. A primeira consulta deverá ser realizada na primeira semana de vida do

recém-nascido. A família receberá informações sobre o aleitamento materno,

imunizações do bebe e a equipe certificará da realização do exame do pezinho.

A consulta tem inicio com a anamnese, serão coletados todos os dados do

nascimento da criança (tipo do parto, local, idade gestacional, peso, se teve

intercorrências durante a gestação ou no período neonatal) e também dos familiares

(números de filhos, estado de saúde da família, número de gestações). No exame

físico todos os dados obtidos deverão ser comunicados aos pais e ele deverá ser

completo na primeira consulta (BRASIL, 2012).

1.3. Avaliação do Crescimento e Desenvolvimento

A velocidade do crescimento é significativa principalmente nos dois primeiros

anos de vida, é o momento em que o crescimento pode ser diminuído ou

interrompido devido á distúrbios do crescimento, porém pode ser recuperado de

acordo com as condições de vida. O peso, a alimentação correta, vacinação do

bebe, saneamento básico, moradia, amamentação, todos esses citados são fatores

essenciais para um bom crescimento da criança (BRASIL, 2002).

Durante todas as consultas de puericultura é realizada a avaliação do

crescimento da criança, através da tomada de medidas antropométricas (medidas

do tamanho do corpo). As medidas estabelecidas são: estatura, peso, perímetro

cefálico e são comparadas com a idade da criança formando os índices

antropométricos, estatura para a idade, peso para a idade e perímetro cefálico para



idade. Estes índices certificam se o crescimento está evoluindo de forma correta

(BRASIL, 2002).

O desenvolvimento é o processo em que o indivíduo adquire novas funções, que

levam a modificações em suas atividades, pode ser expressa em desenvolvimento

biológico que é a maturação própria do ser humano e o desenvolvimento ambiental,

dado pelas experiências vivenciadas pela criança. O desenvolvimento infantil é

único para cada criança, porém todos sofrem pelas mesmas influências do meio, a

cultura, a família, os valores e as crenças (RIBEIRO, et al, 2009).

2.  MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do presente trabalho foram utilizadas bases de dados

eletrônicos, dispostos pelos portais Scielo e Manuais do Ministério da Saúde junto

ao acervo da biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva –

FAIT, buscando informações e conhecimentos que norteassem a investigação.

O trabalho trata-se de um levantamento bibliográfico em que foi abordado o tema

da consulta de enfermagem na puericultura realizado no período de março de 2014

e previsão de término para novembro de 2014, com livros e artigos científicos

publicados entre o ano de 1994 à 2013, de literatura nacional.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na pesquisa realizada por Viviane Cunha de Abreu (2012), em dois Centros de

Saúde da Família, um na sede e outro no distrito, do município de Sobral-CE,

percebeu-se que o enfermeiro efetuava as consultas na unidade de saúde, além de

realizar as visitas domiciliares, sendo ainda oferecida a consulta pediátrica quando

necessária. A pesquisa revelou que os enfermeiros orientavam acerca de cuidados



de higiene, amamentação, vacinação e alimentação oferecida à criança, notou-se

ainda que os enfermeiros envolvidos na puericultura são muito atentos,

conhecedores da comunidade, organizados, e focados nas reais necessidades das

crianças, o que, segundo a pesquisa, diminuiu a incidência de óbitos infantis na

localidade (ABREU, 2012).

Já Souza e Dias da Costa, ao avaliarem o programa de puericultura em um

Posto de Saúde na cidade de Pelotas- RS constaram que “cerca de 30% das

crianças com baixo peso ao nascimento ficaram, anualmente, abaixo da média de

consultas do total de inscritos em puericultura.” Para eles, deve-se priorizar a

atenção integral à saúde da criança, o que exige instituições e serviços de saúde

contando com profissionais qualificados, identificados com a proposta, bem como

infra-estrutura adequada às ações da equipe (SOUZA; DIAS DA COSTA, 1994).

Leite e Bercini ao estudarem as crianças atendidas em consultas de puericultura

no município de Campo Mourão - PR, concluíram que mais da metade das crianças

realizaram o número de consultas previstas, sendo que a integralidade estava com

esquema vacinal completo; 70% foram amamentados nos primeiros seis meses de

vida; aproximadamente 80% eram eutróficas; 60% apresentaram episódios

mórbidos durante o primeiro ano de vida e todos os neonatos apresentavam

adequado desenvolvimento neuro-psico-motor (LEITE; BERCINI, 2005).

Tal resultado demonstra o resultado positivo do programa de puericultura no

município, pois, assegurou a cobertura vacinal no primeiro ano de vida, o

aleitamento materno exclusivo até os seis meses, bem como teve êxito no

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, seguindo assim

as metas traçadas pelo Ministério da Saúde.

Campos et al (2011), observaram em sua pesquisa junto a um grupo de

enfermeiros do Vale do Paraíba, estado de São Paulo, que o enfermeiro, na

puericultura, consegue realizar ações sistematizadas e humanizadas, o que permite

a promoção tanto da saúde individual como coletiva. A crítica apontada por estes

pesquisadores é a de que, para que consulta de puericultura possa ter efeito, é

necessária a disposição de estruturas adequadas e capacitação específica dos

enfermeiros para a real criação de vínculo e respeito com o usuário. Nesse sentido,



os pesquisadores enfatizam que, a puericultura seja trabalhada de forma

consistente quando da formação do enfermeiro, para que a fim de que este ingresse

ao mercado de trabalho mais preparado para atuar na comunidade.

Ocorre que a pratica nem sempre acompanha a teoria, e estudos atuais tem

apontado que a forma como se tem realizado a puericultura não está de acordo com

seu verdadeiro sentido, haja vista a negligencia no trabalho de ferramentas

importantes na avaliação do neonato (LIMA et al, 2013).

Destacam-se três falhas que são apontadas como as mais recorrentes na

consulta de puericultura, as informações sobre conceito e ações da puericultura;

orientações quanto à alimentação e acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento (FERREIRA SOUZA et al, 2010).

Já Oliveira et al (2013), em um estudo acerca das ações implementadas pelos

enfermeiros do município de Picos- Piaui, conseguiram observar que os  aspectos

mais trabalhados nas consultas de puericultura foram: verificação da antropometria

da criança; incentivo ao aleitamento materno e higiene. Os pesquisadores ainda

notaram que quase todos os enfermeiros lançaram mão do registro em prontuário.

Tal estudo demonstra que a antropometria efetivamente é a mais freqüente ação

realizada pelo profissional, porém, não é a única, pois, o registro deu conta de que a

prevenção e a orientação também foram abrangidas pelas consultas.

Contudo, o trabalho encontrado pelos pesquisadores não foi suficiente. Para

Oliveira et al (2013) é notório o despreparo de alguns profissionais quanto à

realização da consulta, os quais abriram mão de muitas das ações de educação em

saúde.

4. CONCLUSÃO

De todos estes estudos citados, é evidente que a consulta de enfermagem na

puericultura é primordial, tem conseguido resultados muito positivos, porém, ainda



há lacunas que devem ser preenchidas a fim de que haja efetivamente uma

assistência humana, séria e integral à criança.

O presente artigo, faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso, que ainda está

em andamento, com previsão de término para novembro de 2014, necessitando

para sua finalização maior análise dos artigos citados para a sua conclusão.
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