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Introdução: A assistência à saúde na criança é de fundamental importância, uma vez que, nessa
fase da vida o ser humano é vulnerável. Logo, a equipe de saúde ao acompanhar o crescimento e
desenvolvimento da criança, a proporciona um aumento de chance de uma infância saudável, através
da promoção à saúde e prevenção de agravos, identificando situações de risco e atuando de forma
precoce nas intercorrências. Para tal, existe a prática da puericultura, que é o acompanhamento
periódico e sistemático da criança para a avaliação do seu crescimento e desenvolvimento. Além
disso, as mães são orientadas nas consultas sobre os cuidados maternos, a prevenção de acidentes
e a importância do aleitamento materno. Objetivo: Objeto do trabalho e evidenciar as práticas de
puericultura executada na atenção básica de saúde como uma das práticas de intervenção do
Programa de Interação Comunitária-PIC do curso de medicina. Método: Método utilizado para a
realização do estudo, será pela abordagem de relato de caso, de modo a observar o comportamento
da equipe de saúde em campo. O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) –
Celestina Gomes Coelho, localizado no Estado de Mato Grosso, Município de Várzea Grande, bairro
Jardim Glória I. Resultado: A UBS consta com duas equipes de saúde, formadas por: dois médicos,
duas enfermeiras, duas técnicas de enfermagem. As atividades de puericultura são desenvolvidas
durante as práticas do curso de medicina da etapa 3, durante a segunda feira no período vespertino.
Os alunos desenvolverão o acompanhamento de crianças de 0 a 2 anos de vida, onde será
observado o desenvolvimento e o crescimento seguindo as orientações preconizadas pelo Ministério
da Saúde. Conclusão: Será preenchido um roteiro elaborado pelos preceptores da Univag do curso
de medicina para elencar as etapas do desenvolvimento e crescimento infantil.
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