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A Estratégia de Saúde da Família tem a importante missão de aprender e compreender sobre a 

realidade social, cultural e econômica da sua comunidade para planejar mais eficientemente as 

suas ações. Dentre outras finalidades, atua na promoção e recuperação da saúde dos 

indivíduos em todas as fases da vida, implantando ações que vêm sendo exploradas no intuito 

de garantir a qualidade de vida da população, a promoção da saúde e prevenção de doenças. A 

consulta de puericultura visa à prática de um atendimento integral da criança nos aspectos 

biológicos, antropológicos e psicológicos objetivando assegurar o perfeito desenvolvimento 

físico, mental e moral da criança. A (o) enfermeira (o) como principal responsável pela 

realização da atividade de puericultura dentro da Estratégia de Saúde da Família tem a 

importante missão de aprender e compreender a realidade social, pois possibilita ao 

enfermeiro resgatar a importância de cuidar do cliente e educar a ele e a sua família por meio 

de uma assistência sistematizada de enfermagem. Dessa forma, a pesquisa tem como objetivo 

geral conhecer como tem sido a relação teoria e prática do enfermeiro no desenvolvimento da 

puericultura nas USF de um município do Recôncavo Baiano. Como objetivos específicos: 

descrever as ações de enfermagem na puericultura e identificar facilidades e limitações 

encontradas pelo enfermeiro no desenvolvimento da sua atividade na Puericultura. Como 

procedimento metodológico, será realizada uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. 

A coleta de dados será através de entrevista semiestruturada composta por um roteiro de 10 

perguntas. Para análise dos dados será utilizada o método de Análise de Conteúdo segundo a 

Teoria de Minayo, que contempla três fases: Pré-Análise, Exploração do Material ou 

Codificação e Tratamento dos Resultados Obtidos. O estudo contribuirá com novas 

discussões sobre a temática, também poderá fornecer subsídios que reavaliem práticas quanto 

a estruturação da atenção pediátrica nas unidades de saúde da família, compreendendo a 

realidade da consulta de puericultura da comunidade e planejar mais eficientemente as suas 

ações em saúde. Também poderá refletir estratégias de aperfeiçoamento dos profissionais, no 

intuito de aprimoramento prático e teórico sobre a puericultura, com finalidade de 

acolhimento do paciente (criança) e sua família e o vinculo com eles, colaborando de forma 

significativa para o alcance de metas de programa como vacinação, mudança de padrão de 

adoecimento e morte, trazendo um importante impacto na diminuição dos indicadores de 

saúde. 

Palavras chave: Acompanhamento à criança. Cuidado. Desenvolvimento Infantil. Atuação da 

Enfermagem.  
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