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RESUMO: INTRODUÇÃO: A puericultura é a prática profissional implantada na Atenção Primária
de Saúde que visa o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento infantil pelos
profissionais de saúde, principalmente o enfermeiro. Dentro das especificidades em saúde,
encontramos nas criança desnutrida e baixo peso casos que demandam um atendimento holístico,
não só para a criança, mas também para a família, uma vez que as manifestações clínicas da doença
podem estar relacionadas a diversos fatores. Tais fatores podem influenciar na compreensão das
orientações e implementações necessárias no cuidado da criança. OBJETIVO: implantar um
formulário de Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), baseado na taxonomia CIPE,
nas consultas de puericultura da criança desnutrida e baixo peso. Tal objetivo tem o intuito de
complementar as informações contidas no Prontuário Eletrônico do Cliente (PEC), possibilitando
que o enfermeiro coloque em prática o Processo de Enfermagem (PE), o que resulta em uma
consulta padronizada, de qualidade que atende e orienta paciente e família. METODOLOGIA: Para
atender tais especificidades, foram realizadas capacitações interativas utilizando de recursos
audiovisuais, diálogos diretivos, rodas de conversa e outros recursos. Ressalta-se que foi realizado
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Dourados, possibilitando aos enfermeiros
sanar possíveis dúvidas. RESULTADOS: As capacitações foram desenvolvidas semanalmente, no
período do projeto, incluindo estudos de referenciais teóricos que complementassem os
conhecimentos sobre SAE/CIPE/PE com o enfermeiro. No decorrer do projeto, o material
construído foi implantado nas consultas de puericultura na Equipe de Saúde da Família ESF na qual
tem número significativo em atendimentos em puericultura. CONCLUSÃO: Certificamo-nos que o
desenvolvimento e aplicação do projeto possibilita ao enfermeiro a documentação dos
procedimentos sobre os preceitos da SAE utilizando a taxonomia CIPE. Além de estar
proporcionando um material adequado para uma prática profissional eficaz e segura.
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