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RESUMO  

Objetivo: Identificar o papel do enfermeiro e os fatores de risco na puericultura. 

Método: É uma pesquisa documental com abordagem quantitativa. Resultados: 

Das 30 crianças acompanhadas, apenas 5 apresentou algum tipo de déficit. 

Conclusão: Concluímos que nós profissionais temos que orientar os pais, pois 

sabemos que o tratamento precoce proporciona benefícios e qualidade de vida ao 

recém-nascido. Palavras chaves: Criança, Puericultura, Crescimento infantil, 

Desenvolvimento infantil. 

ABSTRACT 

Objective: To identify the role of nurses and risk factors in childcare. Method: 

This is a documentary research with a quantitative approach. Results: Of the 30 

children followed up, only 5 presented some type of deficit. Conclusion: We 

conclude that in professionals we have to guide the parents, because we know 

that early treatment provides benefits and quality of life to the newborn. Key 

words: Child, Childcare, Child growth, Child development. 

 

INTRODUÇÃO  

Os cuidados de enfermagem com a criança no acompanhamento do seu 

crescimento e desenvolvimento vão além das realizações de técnicas e da 

utilização de instrumentos como régua, balanças, gráficos, cartões. Tais cuidados 

são convites para a compreensão do outro. É uma relação que se dá no processo 

do trabalho, no cotidiano no cuidado com a criança e, nesse sentido, ao intervir 

sobre a forma de trocas, orientações, observações, a enfermagem poderá ampliar 



sua dimensão, favorecendo o relacionamento com o outro, numa interação que se 

reconhece necessidade e limitação, bem como resgate o cuidado com o ser 

humano buscando uma atenção integral a saúde da criança (OLIVEIRA; 

CADETE, 2007). 

A puericultura, é a área da pediatria voltada principalmente para os aspetos 

de prevenção e de promoção da saúde, atua no sentido de manter a criança 

saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que atinja a vida 

adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da infância (DEL 

CIAMPO, 2005). 

O objetivo da puericultura é promover o acompanhamento sistemático da 

criança, avaliando seu crescimento e desenvolvimento constantemente, a fim de 

promover e manter a saúde, reduzir ocorrência de doenças e aumentar as 

chances de crescer e se desenvolver para alcançar todo o seu potencial. O 

Ministério da Saúde preconiza que a consulta de puericultura consiste em uma 

avaliação geral da saúde da criança de 0 a 6 anos, durante a qual se avalia o 

crescimento e desenvolvimento, peso, estatura, desenvolvimento neuro-

psicomotor, imunizações e intercorrências, bem como o estado nutricional. Existe 

ainda a necessidade de promover a orientação da mãe, família ou cuidador sobre 

os cuidados que a criança deve ser submetida em todo o atendimento, tais como: 

alimentação, higiene, vacinação e estímulo, registrando-se todos os 

procedimentos no cartão da criança (LIMA et al, 2013). 

A consulta à criança tem por finalidade prestar assistência organizada de 

enfermagem, de forma geral e especifica, identificando problemas de saúde-

doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, 

proteção, recuperação e reabilitação de sua saúde (CAMPOS, 2010). 

Ao reconhecer a importância da puericultura na saúde infantil e as 

dificuldades em desenvolvê-la, montamos este trabalho, tendo como objetivo 

principal compreender as concepções e a prática de puericultura na perspectiva 

de enfermeiros. 



OBJETIVO  

Avaliar o crescimento e desenvolvimento de crianças de zero a um ano de 

idade, no município de Novo Itacolomi- PR, do período de maio de 2017 a maio 

de 2018. 

MÉTODO  

Foi realizada pesquisa documental com abordagem quantitativa, onde 

serão utilizados dados de crescimento e desenvolvimento da criança, realizados 

no município de Novo Itacolomi através de prontuários no período de maio de 

2017 a maio de 2018, na Clínica da Mulher. 

A pesquisa documental pode complementar a pesquisa bibliográfica, para 

dados encontrados em outras fontes para colaboração e confiabilidade dos dados 

(MARTINS; THEOPHILO; 2009). 

Para que tal pesquisa fosse realizada foram adotados os seguintes critérios 

de inclusão: Prontuários de crianças entre 0 a 1 ano de idade; Crianças que 

tiveram seu atendimento no período de maio de 2017 a maio de 2018; Prontuários 

no qual contenha todas informações que se fizerem necessárias. 

Ressalta que a pesquisa somente teve início após a autorização da 

Secretaria de Saúde de Novo Itacolomi, e a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CETi) da Faculdade de Apucarana (FAP), sob Parecer de nº 2.608.127, 

de acordo com a Resolução CNE 466/12. 

RESULTADOS  

A amostra estudada, encontra-se inserida no Programa de Saúde da 

Família do município de Novo Itacolomi, região Norte do Paraná. Foi analisada 

quanto a faixa etária de 0 a 1 ano de idade. 

Foram acompanhadas por meio de análise de prontuários 30 crianças do 

município, esses registros são realizados através das consultas mensais de 

puericultura. Estas crianças foram avaliadas levando-se em conta alguns 

indicadores como peso, altura, perímetro cefálico, perímetro abdominal, perímetro 

torácico, dentição, evacuação, coto, aleitamento, e desenvolvimento 

neuropsicomotor.  



Das trinta crianças acompanhada em consulta de puericultura, no período 

de um ano 5 crianças apresentaram algum tipo de Déficit que corresponde a 

16,666%, dentre elas, 2 apresentou desnutrição obtendo um percentual de 

6,666% do total da amostra. Levando se em conta o nível socioeconômico da 

população atendida é de baixa renda, isso pode ser um fator que acarrete a 

problemas desenvolvidos na primeira infância, como a desnutrição. Duas crianças 

apresentou Apgar baixo, uma avaliação feita nos primeiros minutos de vida. 

Sabemos que o Apgar baixo pode ocasionar mortalidade neonatal e sequelas 

neuropsicomotoras. Apenas 1 apresentou fissura lábio palatina (FLP), uma das 

anomalias mais comuns, é uma malformação congênita, decorrente da falta de 

fusão do palato durante o período intrauterino. 

Dentre todas as patologias na primeira infância relacionadas ao 

desenvolvimento e crescimento da criança, notamos que foram encontradas na 

pesquisa poucas complicações. 

CONCLUSÃO  

O presente estudo mostra que as atividades de puericultura desenvolvidas 

na clinica da mulher de Novo Itacolomi estão satisfatórias, tendo em visto que a 

crianças vêm apresentando resultados positivos quanto ao crescimento, 

desenvolvimento neuropsicomotor, imunização, e baixa taxa de internação 

hospitalar.  

Concluímos que nos profissionais da saúde temos que orientar bem os pais 

quanto a puericultura, pois sabemos que a maior parte das doenças detectadas 

não tem cura e que o tratamento precoce proporciona benefícios e qualidade de 

vida ao recém-nascido. 
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