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A CONSULTA DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA PRÁ-NENÊ 

MARGERY BOHRER ZANETELLO 

INTRODUÇÃO: A promoção de saúde da criança ocorre por meio de um adequado acompanhamento do seu crescimento e 
desenvolvimento, nos aspectos físicos, emocionais e sociais. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre implantou o 
Programa de Vigilância da Saúde das Crianças no Primeiro Ano de Vida (Prá-Nenê) , facilitando o acesso da criança ao serviço de 
saúde e contribuindo para a sua qualidade de vida e da família. OBJETIVO: Relatar o envolvimento do enfermeiro no Programa 
Prá-Nenê através das consultas de enfermagem e visitas domiciliares. METODOLOGIA: A partir da Declaração de Nascidos Vivos 
é  enviada às Unidades de Saúde a Relação de Nascimentos por Unidade de Saúde, com o perfil de risco da criança e seu 
endereço. As visitas domiciliares são realizadas para contato com as crianças que não procuraram o serviço para a primeira 
consulta, busca de faltosos e acompanhamento das crianças de risco. As consultas,médicas ou de enfermagem são mensais ou de 
acordo com a necessidade. Considera-se acompanhada a criança que tiver 4 consultas no 1º semestre e 3 consultas no 2º 
semestre. Na 1ª consulta é preenchida a Ficha de Avaliação do Primeiro Atendimento que inclui o bebê no Programa e permite à 
equipe estabelecer um plano de ação, sendo reavaliado aos 6 meses e por último aos 12 meses.A continuidade do 
acompanhamento se dá conforme estratégias estabelecidas na Unidade. A consulta de enfermagem abrange o acolhimento da 
criança e família, revisão das alterações ocorridas no período, avaliação do desenvolvimento de acordo com a faixa etária, 
supervisão do esquema vacinal, educação em saúde e encaminhamento a outros profissionais quando necessário. RESULTADOS: 
O programa foi implantado em dezembro de 2004 e até julho de 2006, 210 crianças foram inscritas. CONSIDERAÇÕES: A 
enfermeira como integrante da equipe multidisciplinar tem papel fundamental no acompanhamento das condições de saúde da 
criança e na manutenção do Programa Prá-Nenê. 

 
 


