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COMPETÊNCIAS DA ENFERMEIRA NA ATENÇÃO À CRIANÇA EM REDE BÁSICA DE SAÚDE: NOTA PRÉVIA 
ANDRIA MACHADO DA SILVA; REGINA RIGATTO WITT 

 

INTRODUÇÃO: As crianças têm sido alvo de atenção do Sistema Único de Saúde, sendo que a rede básica constitui-se como 
porta de entrada para o acesso aos serviços de saúde. No atendimento à criança, as enfermeiras mobilizam competências que 
não são descritas pela literatura. OBJETIVO: Identificar quais são as competências da enfermeira necessárias para a atenção à 
criança na rede básica de saúde. MÉTODOS: O estudo está sendo desenvolvido com a Técnica Delphi, que consiste na circulação 

de questionários interativos em um grupo com saber reconhecido na área de estudo. A coleta de dados vai ser realizada em três 
rodadas, sendo que a primeira já está sendo realizada. Os questionários apresentarão questões abertas e fechadas. As questões 
abertas estão sendo analisadas por meio de análise temática e as questões fechadas serão com análise estatística. O estudo está 
sendo desenvolvido em Porto Alegre, na rede básica do distrito Glória/Cruzeiro/Cristal. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 
Comitê de Ética da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. RESULTADOS: Vinte e sete enfermeiras estão participando da 
primeira rodada que resultou nas competências que foram compiladas em: conhecimentos (desenvolvimento neuropsicomotor, 
doenças prevalentes da infância, indicadores epidemiológicos, imunizações), atitudes (sensibilidade, olhar integral, tranqüilidade, 
empatia, paciência, flexibilidade) e habilidades (observação e interação com a criança e família, identificar e priorizar situações 
de risco, criar grupos de convivência, atuar em equipe multidisciplinar, acolhimento, escuta). Na segunda e terceira rodada, 
estas serão submetidas aos participantes para que informem sua concordância. CONCLUSÃO: As competências resultantes 
constituirão uma referência para as enfermeiras na rede básica de saúde, para que possam avaliar e tratar os problemas que 
afetam as crianças, promovendo condições para que se mantenham saudáveis. 

  
 
 
 




