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A puericultura é um programa oferecido pela Estratégia de Saúde da Família que tem como 

finalidade o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, desde o 

nascimento até os cinco anos de idade. A consulta de puericultura é considerada uma pratica 

assistencial privativa da(o) enfermeira(o), a qual realiza através de um acompanhamento 

periódico e sistemático, o planejamento e avaliação de cuidados que contribuam para a 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde da criança. Dessa forma, tal consulta 

é de fundamental importância para a identificação de possíveis agravos que possam vir a 

acometer a saúde da criança. Como objetivo buscou analisar a assistência na consulta de 

puericultura oferecida em Unidades de Saúde da Família de um município do recôncavo 

baiano, na perspectiva da(o) enfermeira(o). Trata-se de um pesquisa de abordagem qualitativa 

de caráter descritiva. Será realizada em dez Unidades de Saúde da Família de um município 

do Recôncavo Baiano e terá como participantes as(os) enfermeiras(os) que atuam nestas 

Unidades. Para a coleta de dados, será adotada a técnica da entrevista semiestruturada, a qual 

será guiada por um roteiro previamente elaborado, e analise documental (ficha de atendimento 

da criança). O trabalho foi aprovado através do parecer de n°2.282.630 . O processo de 

organização e interpretação dos dados será desenvolvido a partir da análise de conteúdo 

temática proposta por Minayo. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir com a 

comunidade científica, uma vez que os estudos que discutem a atuação da enfermeira na 

prática da puericultura em regiões do interior do Estado ainda são escassos. Dessa forma, a 

partir deste, pretende-se, ainda, possibilitar informações que favoreçam um repensar sobre as 

práticas desenvolvidas, podendo também proporcionar ainda mudanças de comportamentos e 

ações no processo do cuidar que envolve a criança, bem como a sua família. 
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