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A assistência de enfermagem para estratégia de saúde da família na 

puericultura: uma revisão da literatura 

  RESUMO 

A consulta de puericultura é entendida como sendo um conjunto de regras e 

noções, e estratégia de saúde da família junto com o Enfermeiro apoia e 

orienta a família, compreendendo e lidando com os efeitos culturais sociais e 

ambientais, intervindo de forma apropriada para manter saudável esse 

pequeno ser. Objetivo Discutir a assistência de Enfermagem para a 

estratégia de saúde da família na puericultura. Metodologia: Trata-se de uma 

revisão da literatura do tipo integrativa, que envolve a sistematização e 

publicação dos resultados de uma pesquisa bibliográfica em saúde para que 

possam ser úteis na assistência á saúde. Para busca de artigos e estudos 

foram utilizadas as bases científicas SCIELO, LILACS e BDENF, através dos 

descritores lactentes, enfermagem e estratégia saúde da família. Após a 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 24 

estudos, sobre os quais serão discutidas as ações do enfermeiro frente à 

criança de realizar consultas de puericultura conforme o preconizado pelo 

Caderno de Atenção Básica.  

Palavras- chave: Lactentes; Enfermagem; Estratégia de Saúde da Família; 

Atenção Básica.  

 

INTRODUÇÃO  

A puericultura efetiva-se pelo acompanhamento periódico e 

sistemático das crianças de até dois anos de idade, para avaliação de seu 

crescimento e desenvolvimento, vacinação, orientações aos pais e/ou 

cuidadores sobre a prevenção de acidentes, aleitamento materno e 

orientação alimentar no período do desmame, higiene individual e ambiental, 

assim como pela identificação precoce dos agravos, com vistas à 

intervenção efetiva e apropriada. (KOBINGER et al, 2010). 

Del Ciampo et al, (2006) relatam que as ações de puericultura 

priorizam a saúde em vez da doença e seus objetivos básicos comtemplam 

a promoção da saúde infantil, prevenção de doenças e educação da criança 



e de seus familiares, por meio de orientações antecipatórias aos riscos de 

agravos á saúde, podendo oferecer medidas preventivas mais eficazes. 

Com a atuante presença do Enfermeiro na estratégia saúde da 

família, é possível uma integração e organização em um território definido, 

pois o enfermeiro tem a imagem de profissão educadora e assistencial à 

saúde, compartilhando com as famílias informações e conhecimentos à 

cerca da situação de saúde na qual a criança se encontra (CORREIA, et al, 

2010). 

 

OBJETIVO: Discutir a assistência de Enfermagem para estratégia de saúde 

da família na puericultura. 

 

METODOLOGIA: Trata-se de revisão integrativa da literatura, que segundo 

Polít e Beck (2011), consiste em uma técnica de pesquisa que facilita a 

sintetização do conhecimento cientifico já produzido, por meio de análise dos 

resultados já evidenciados em outros estudos realizados por especialistas. 

 

DESENVOLVIMENTO: Justifica-se a discussão sobre a assistência de 

Enfermagem para estratégia de saúde da família, visando os cuidados da 

saúde da criança se mostra de extrema necessidade principalmente na 

puericultura, pois promove a integralidade do cuidado, sabendo - se que o 

cuidar de forma humanizada constitui-se de um processo dinâmico que 

envolve varias dimensões, entre elas a valorização da individualidade de 

todos os membros envolvidos.  As Atribuições do enfermeiro, frente à criança 

são de realizar consultas de puericultura conforme o preconizado pelo 

Caderno de Atenção Básica, diante deste cenário formulou-se a seguinte 

pergunta norteadora: Qual a importância do papel do enfermeiro para ESF na 

puericultura? 

 

 

 

 

 



RESULTADO  PRELIMINARES: 

Quadro 1. Resultado da busca de artigos científicos de acordo com base e 
descritores 

     

Para elegibilidade dos estudos utilizamos os critérios de inclusão: artigos 

publicados em língua português, disponíveis na integra e publicados entre os 

anos de 2010 a 2017, e como critérios de exclusão, foram os artigos que não 

contemplavam o tema após a leitura ou apresentaram-se duplicas nas bases 

de dados. Após  aplicados os critérios foram encontrados foram encontrados 3 

artigos na base de dados da Scientific Eletronic Library Online  (SCIELO), 18 

na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde  (LILACS) e 3 no Banco de Dados em Enfermagem  (BDENF). Sendo 

excluídos 03 artigos na língua estrangeira, 07 artigos por não contemplarem ao 

tema e 21 por apresentarem o ano inferior a 2010. Uma vez selecionados, os 

mesmos foram fichados, dando origem ao presente trabalho. 
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Base dado Lactentes Lactentes+ Enfermagem 
Lactentes+ Enfermagem+ 

ESF 

LILACS 26435 1220 29 

SCIELO 649 13 3 

BDENF 139 136 23 

Total 27.223 1.369 55 



 


