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RESUMO: O projeto de extensão 'Puericultura: promoção e proteção da saúde da criança' desenvolve
ações educativas e consultas de puericultura a crianças de 0 a 60 meses. As ações são realizadas
semanalmente (três dias na semana) no Lar Fabiano de Cristo - Casa de Rodolfo Aureliano, uma
Organização Não-governamental, com vistas a atingir a população mais vulnerável aos problemas de
saúde, contribuindo para a promoção e proteção da saúde da criança e fortalecimento dos vínculos
familiares. As atividades são desenvolvidas pelos docentes envolvidos no projeto juntamente com os
alunos da graduação de enfermagem e da área de Ciências da Saúde, correspondendo ao
acompanhamento mensal do crescimento e desenvolvimento das crianças assistidas, da situação
vacinal, do apoio e promoção ao aleitamento materno e alimentação complementar adequada. Em
todas as consultas realizam-se anamnese, exame físico, avaliação dos índices antropométricos e
deﬁnição dos diagnósticos e condutas de enfermagem. Além desses, também são realizadas ações de
educação em saúde às crianças e funcionários, bem como aos familiares em eventos promovidos pelo
Lar Fabiano. Ademais, esse projeto volta-se também ao ensino e pesquisa, contribuindo na formação
de Enfermeiros e proﬁssionais preparados para prestar uma assistência de qualidade às crianças e
família nos serviços de atenção básica à saúde, uma vez que o ambulatório de puericultura funciona
como campo de prática para alunos de graduação de Enfermagem do oitavo período, e como campo de
pesquisa para alunos de graduação, iniciação cientíﬁca e pós-graduação.

