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A consulta de puericultura em enfermagem tem um papel importante na vida das crianças e 

das genitoras, pois tem o propósito de acompanhar, avaliar, orientar sobre o crescimento e 

desenvolvimento das crianças. Este estudo tem o objetivo geral conhecer a percepção de 

cuidadores acerca das orientações de enfermagem prestada nas consultas de puericultura em 

um município do recôncavo baiana. E como objetivos específicos conhecer o perfil 

socioeconômico das de cuidadores de crianças atendidas no serviço de puericultura, descrever 

o entendimento do cuidador sobre as orientações de enfermagem recebidas na consulta de 

puericultura, averiguar estratégias adotadas pelos profissionais que facilitam a compreensão 

das cuidadoras no entendimento das informações prestadas no atendimento. Será utilizada 

uma abordagem qualitativa, através de um questionário semiestruturado. Este estudo será 

desenvolvido em uma unidade de saúde da família de um município do recôncavo baiano, no 

período de fevereiro a maio de 2018, os participantes da pesquisa serão os 

genitoras/familiares de crianças cadastradas no Programa de puericultura, esta pesquisa será 

cadastrada na plataforma Brasil e encaminhado para o comitê de ética e pesquisa, após 

liberação do comitê e assinatura do termo de consentimento livre esclarecido do participante, 

será efetuado aplicação do questionário, e posteriormente analise dos resultados através da 

análise de conteúdo de Manayo. Esse estudo trará uma contribuição para a literatura, 

buscando preencher lacunas ainda existentes acerca da temática, além contribuir facilitando o 

entendimento das genitoras/familiares acerca das orientações prestadas. Também permitirá a 

enfermagem buscar novas estratégias que deem subsídios para conduzir a consulta de 

puericultura de forma eficaz e com clareza, favorecendo uma melhor compreensão por parte 

de genitora/familiares de criança atendidas neste serviço. 
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