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INTRODUÇÃO: As crianças, por estarem em processo de formação, são
extremamente vulneráveis aos condicionantes ambientais, o que as coloca em risco
de comprometimento nos seus índices de morbimortalidade, fato esse que pode
interferir e comprometer seu processo de crescimento saudável. O Ministério da
Saúde preconiza que as crianças devem realizar, no mínimo, 6 consultas de
puericultura no 1º ano de vida. Esse acompanhamento inicia-se na visita puerperal
que deve acontecer até o 7º dia de vida como parte da Semana de Saúde Integral.
A 1ª consulta na Unidade de Saúde deve ser agendada nos primeiros 15 dias de
vida e, as subsequentes no 1º, 2º, 4º, 6º e 9º mês. As consultas de puericultura têm
o objetivo de garantir a saúde do neonato e da criança e de detectar, o mais cedo
possível, intercorrências que necessitem de encaminhamento a serviços
especializados. OBJETIVOS: O objetivo do trabalho foi descrever a participação da
Enfermagem nas consultas de puericultura realizadas em uma equipe da Estratégia
Saúde da Família e relatar a importância desse acompanhamento para prevenção
de agravos nessa parcela da população. METODOLOGIA: Estudo descritivo do tipo
relato de experiência, de uma equipe da Estratégia Saúde da Família do município
de Teresina-PI, que conta com 508 famílias na sua área de abrangência, distribuídas
em 5 micro áreas. Foram avaliadas as consultas de puericultura realizadas pela
enfermeira da equipe de Saúde da Família, no primeiro ano de vida a crianças
nascidas de janeiro a dezembro de 2009. O levantamento foi realizado através da
busca e análise dos registros dessas consultas nos prontuários das crianças.
RESULTADO: As crianças nascidas no ano de 2009 tiveram uma média de 7
consultas de enfermagem (variando de 4 a 10 consultas) no 1º ano de vida.
Percebeu-se que a cobertura vacinal dessas crianças manteve-se dentro da média
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preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações, ou seja, acima de 95%. Outro
dado importante foi a constatação de que nenhuma dessas crianças apresentou
problemas graves de saúde que necessitassem de encaminhamento para serviços
de saúde especializados. Percebeu-se também que os responsáveis por essas
crianças mostraram compreender a importância desse acompanhamento sistemático
à criança sadia como fator importante na manutenção da saúde nessa etapa da
vida, visto que a média de consultas realizadas manteve-se dentro do preconizado
pelo Ministério da Saúde. DISCUSSÃO: O eixo norteador da assistência à saúde da
criança é o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. Com o
acompanhamento sistemático da criança saudável, por meio da consulta de
Enfermagem, com prioridade àquelas que apresentem maior risco de adoecer e
morrer, é esperado que a incidência de doenças seja diminuída e que as chances da
criança crescer e se desenvolver de forma saudável, desenvolvendo todo o seu
potencial, sejam aumentadas. A consulta de Enfermagem ao neonato e à criança no
1º ano de vida é de primordial e determinante importância para seu desenvolvimento
saudável, através da orientação sobre aleitamento materno, manutenção da
imunização atualizada, alimentação saudável e hábitos e práticas de higiene
adequadas. CONCLUSÃO: A identificação e o monitoramento das crianças no 1º
ano de vida através da consulta de Enfermagem sistemática, buscando a
manutenção da qualidade de vida no período em que o indivíduo define a maioria
dos caracteres que o acompanharão por toda a vida, constituem um desafio para os
profissionais da Estratégia Saúde da Família e para gestores, que precisam elaborar
um plano de ação contínuo voltado e fundamentado nos conceitos de prevenção,
promoção e reorganização da atenção básica à saúde para atender a essa parcela
da população.
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