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Introdução: A mortalidade infantil brasileira aumentou na última avaliação anual, o que alerta
para necessárias melhorias nos serviços de atenção à saúde da criança, principalmente no
primeiro ano de vida. Nesse contexto, o fortalecimento da puericultura por meio da atenção
primária a saúde, contribui de forma direta para redução da morbimortalidade infantil (FRANÇA,
2017). Nessa perspectiva, é importante a inclusão dos cenários de puericultura e estímulos à
formação do acadêmico em enfermagem, na formação do enfermeiro generalista. A inclusão dele
nessa prática clínica, permite construir um olhar ampliado às crianças nos primeiros anos de vida,
melhorando indicadores de morbimortalidade infantil (GAÍVA et al., 2018). Para tanto, a presente
proposta tem caráter de nota prévia de um projeto de extensão. Objetivo: Realizar consulta de
enfermagem na puericultura em uma Estratégia de Saúde da Família. Método: As consultas serão
baseadas pela consulta de enfermagem (Resolução do COFEN Nº 358/2009) e as
orientações/práticas estabelecidas no caderno nº 33 da Atenção Básica a Saúde, realizadas de
forma sistematizada e organizada em uma Estratégia de Saúde da Família do município de
Palmeira das Missões/RS. Serão realizadas consultas, por meio de agendamento prévio e busca
ativa, de crianças de 0 a 12 anos, com periodicidade estabelecida nos protocolos do Ministério da
Saúde. Será reservado um turno semanalmente para realização da atividade em que o serviço
disponibilizará da estrutura física para tal atividade. Todas as consultas serão acompanhadas pelo
professor coordenador do projeto e por bolsistas do projeto (Acadêmicos de Enfermagem da
UFSM/Campus Palmeira das Missões). Resultados Esperados: Com as atividades a serem
desenvolvidas pretende-se fortalecer a agenda de consulta de enfermagem em Estratégia de
Saúde da Família na perspectiva da promoção, prevenção ou reabilitação da saúde das crianças e
suas famílias; Fortalecer a formação e possibilitar a inserir acadêmicos de enfermagem no campo
prática da enfermagem pediátrica; Sistematizar a consulta de puericultura, por meio dos
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processos de Enfermagem, fundamentado pelo Caderno da Atenção Básica nº33; Implantar
instrumentos de anamnese e exame físico que contribuirão na sistematização da assistência;
Fortalecer a assistência na atenção primária, por meio da articulação dos serviços de atenção à
saúde, na perspectiva da saúde das crianças e famílias adscritas; Fortalecer a integração entre a
Universidade e a comunidade. Conclusão: Com isso, além da melhoria para saúde da criança, na
perspectiva da prevenção e promoção da saúde, há contribuição direta para formação de
enfermeiros bem como o fortalecimento de uma agenda e sistematização do cuidado a criança e
família.
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