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A criança de risco é caracterizada por diversas condições relacionadas ao bem estar físico, 
psíquico e social da criança. E o enfermeiro da Atenção Básica tem papel fundamental para 
auxiliar a genitora (o) /cuidadora(o) na atenção a saúde da criança. Para melhor compreender 
a temática foi traçado como objetivo geral avaliar o acolhimento pelos profissionais de 
enfermagem da Atenção Básica a criança de risco em pós-alta hospitalar, segundo percepção 
da (o) genitora (o)/ cuidadora(o) e objetivos específicos são: caracterizar o perfil 
socioeconômica da (o) genitora (o)/ cuidadora(o), identificar ações que culminam no acesso 
da criança de risco a  Atenção Básica; averiguar as dificuldades e facilidades que a genitora 
(o)/cuidadora (o) enfrentam no cuidado a criança de risco. Trata-se de um estudo de 
abordagem qualitativa de caráter descritivo. O estudo será realizado em um município do 
Recôncavo da Bahia, sendo que a coleta de dados ocorrerá nas 08 Unidades de Saúde da 
Família, no período de setembro a dezembro de 2019. As participantes do estudo serão as 
genitoras que estiverem devidamente cadastradas nas Unidades de Saúde da Família. Para 
definição das amostras será utilizada a técnica de saturação das informações. Para a coleta de 
dados elegeu-se a entrevista semiestruturada, orientada através de roteiro contendo 10 
questões. Estas estarão abordando aspectos relacionados assistência prestada à criança e 
acesso a Atenção Básica. A entrevista será gravada através de aparelho smartphone, 
posteriormente será transcrito na integra e por seguinte analisada. Antes da realização da 
entrevista será apresentado aos sujeitos da pesquisa o Termo de Consentimento Livre 
Esclarecido para assinatura caso este aceitar participar desta pesquisa. O trabalho será 
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, conforme a Resolução 580/2018 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). Para a análise de dados irá ser contemplado o método de análise do 
conteúdo, que de acordo com Minayo (2010), tem como etapas: pré-analise exploração do 
material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Diante desse contexto, espera-se 
que esse estudo possa contribuir para identificar as necessidades das crianças em pós-alta de 
risco em relação ao acolhimento pela Estratégia Saúde da Família, visto que é importante uma 
criação de vínculos entre os profissionais e usuários por meio de uma postura acolhedora, 
garantindo os seus direitos, bem como de seus familiares. 
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