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APRESENTAÇÃO

Este livro faz parte de uma coletânea de livros vinculados ao curso de Especialização em 
Saúde da Família do Programa de Educação Permanente em Saúde da Família (PEPSUS), 
desenvolvido por educação a distância. 

O PEPSUS foi produzido pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS), em par-
ceria com a Secretaria de Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (SEDIS/UFRN). Neste curso os profissionais são impelidos a desenvolver uma microin-
tervenção no seu território, de acordo com os módulos educacionais que foram estudados.

Os módulos do PEPSUS que geraram microintervenções foram: Observação na Unidade de 
Saúde; Acolhimento à Demanda Espontânea e Programada; Planejamento Reprodutivo, Pré-
-Natal e Puerpério; Atenção à saúde da criança: Crescimento e Desenvolvimento; Controle 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde; e Atenção à Saúde 
Mental na Atenção Primária à Saúde. 

Portanto, este livro é uma compilação de relatos de experiências do módulo Atenção à saúde 
da criança: Crescimento e Desenvolvimento, oriundos das microintervenções realizadas por 
profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) no PEPSUS, com apoio de seus facilitadores pedagógicos.

A equipe PEPSUS deseja uma excelente leitura desta obra e convida para conhecer as demais 
experiências exitosas relatadas nos nossos demais livros. 

Cecília Nogueira Valença  
Dhyanine Morais de Lima  
Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa  
José Adailton da Silva 
Lyane Ramalho Cortez  
Túlio Felipe Vieira de Melo.
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INTERFACES ENTRE O PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL E A ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE
José Adailton da Silva 

Cecília Nogueira Valença 
Cristiane da Silva Ramos Marinho  

Eva Emanuela Lopes Cavalcante Feitosa 
Lyane Ramalho Cortez

A Atenção Primária à Saúde (APS) sustenta-se em princípios e atributos que valorizam o 
primeiro contato, a integralidade, a coordenação do cuidado, a orientação comunitária e, 
principalmente, a longitudinalidade (MENDES, 2010; CAMPOS; THEME-FILHA, 2012). 

A gestão do cuidado centra-se em ações de promoção à saúde e prevenção de agravos, com 
foco no núcleo familiar, valorizando esse vínculo, e orientado pelos determinantes sociais da 
saúde. Há evidências de que serviços organizados com esses princípios apresentam maior 
eficácia, quando comparados àqueles atendidos em serviços de atenção ambulatorial tradi-
cional, policlínicas, entre outros (FERNANDES et al., 2009; STARFIELD, 2002).

A APS, no Brasil, expandiu-se por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a partir de 
1994, ampliando substancialmente suas equipes.  Contudo, esse avanço ocorreu de forma 
mais rápida nos municípios de pequeno porte populacional, devido à vinculação de incenti-
vos financeiros por faixas de cobertura populacional da ESF (OLIVEIRA et al., 2015). 

No entanto, essa expansão por regiões apresenta variações, uma vez que as periferias das 
grandes cidades e as pequenas cidades, de difícil acesso, apresentam déficit de atenção 
primária decorrente da pouca fixação de profissionais, especialmente de médicos. Nes-
sa perspectiva, ainda é possível encontrar pessoas vivendo em comunidades remotas e 
vulneráveis que se deparam com importantes dificuldades de acesso a serviços de saúde 
(OLIVEIRA et al., 2015).

Até 2013, o Brasil tinha uma proporção de médicos por região inferior às necessidades para 
adequada cobertura da atenção primária em saúde, com uma média de 1,8 médicos/1.000 
habitantes, bem inferior à de outros países em desenvolvimento (BRASIL, 2015a). O Progra-
ma Mais Médicos (PMM) surge neste contexto de expansão, com uma ambiciosa proposição 
de, emergencialmente, suprir médicos para o funcionamento e expansão das equipes e, 
como segunda vertente, reorganizar o modelo de Saúde da Família na APS.

Assim sendo, o PMM influencia na gestão de práticas e do cuidado para além dos vazios 
assistenciais, regula, ainda, a formação médica no País, desde a expansão de vagas nos 
cursos de medicina até a modificação das diretrizes curriculares nacionais para priorizar a 
medicina de família e saúde da comunidade. 
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O Programa Mais Médicos, criado por meio da medida provisória nº. 621, em julho de 2013, 
e, posteriormente, convertida na Lei nº. 12.871, em outubro do mesmo ano, partiu de inten-
sa negociação social para reduzir a carência de médicos, seja pelo provimento emergencial 
desses profissionais, seja pela ampliação das vagas em cursos de medicina, passando a 
contribuir com a inserção de médicos em unidades básicas de saúde de todos os estados do 
Brasil (BRASIL, 2015b). 

Esse programa integra-se em três pilares: a) graduação em regiões prioritárias com lacunas 
de formação no ensino médico; b) criação e expansão de vagas de residência médica, valori-
zando os territórios da APS como cenário coordenador do sistema de saúde e formação; e, 
c) provimento de profissionais nas históricas lacunas assistenciais, promovendo a equidade 
e qualificação do acesso e das práticas de saúde (BRASIL, 2015b; BRASIL, 2013).

Assim, os desafios e possibilidades do Mais Médicos emergem na perspectiva de formação 
adequada às necessidades de saúde da população brasileira e de um perfil profissional com 
base nas competências para a APS, pautada nas diretrizes curriculares nacionais: integração 
ensino, pesquisa e extensão e vivência em cenários e territórios diversificados, com metodo-
logias inovadoras de ensino-aprendizagem.

O Projeto Mais Médicos para o Brasil possui diretrizes que contemplam o provimento emer-
gencial, o que permite médicos formados no Brasil ou no exterior, brasileiros e estrangeiros, 
para atuar nas áreas de maior necessidade, exclusivamente no âmbito da Atenção Primária 
à Saúde; e caracteriza-se por uma estratégia interministerial, entre o Ministério da Educação 
e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). 

O Projeto, além de lotar os médicos participantes em diversas localidades do País, os atrela 
aos profissionais tutores e supervisores na chamada supervisão acadêmica (BRASIL, 2013). 
Assim, além beneficiar de imediato milhões de brasileiros, uma vez que se amplia o acesso 
e a garantia do direito constitucional à saúde, percebe-se, também, que o sistema de for-
mação e de supervisão acadêmica, instituído pelo projeto, possibilita apoio institucional das 
universidades com o Sistema Único de Saúde (SUS) (CAMPOS, 2015), favorecendo importan-
tes mudanças de práticas nas equipes de saúde. 

De acordo com o Artigo 15 da Lei nº. 12871/2013, integram o Projeto Mais Médicos para o 
Brasil: I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional super-
visionado; II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional 
contínua e permanente do médico; e III - o tutor acadêmico, docente médico que será res-
ponsável pela orientação acadêmica (OLIVEIRA et al., 2015). 

Desde a criação desse programa, não existe provimento no território nacional sem o super-
visor acadêmico, que realiza acompanhamento longitudinal do profissional, com foco na 
educação permanente. 

A portaria nº. 585, de 15 de junho de 2015 do Ministério da Educação, dispõe sobre a regula-
mentação da supervisão acadêmica no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, que é 
um dos eixos educacionais responsável pelo fortalecimento da política de educação perma-
nente, por meio da integração ensino-serviço no componente assistencial da formação dos 
médicos participantes do Projeto (BRASIL, 2015c).
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Assim, a supervisão acadêmica tem como objetivos o fortalecimento da educação permanen-
te em saúde; da integração ensino-serviço; da atenção básica; da formação de profissionais 
nas redes de atenção à saúde; e da articulação dos eixos educacionais do Projeto Mais Médi-
cos para o Brasil. A supervisão periódica a médicos caracteriza-se pela visita de supervisão 
in loco e acompanhamento longitudinal (BRASIL, 2013; BRASIL, 2015c).

Com relação às unidades básicas de saúde (UBS), considerando estrutura física, equipamen-
tos, medicamentos, imunobiológicos e condições de trabalho, em outro estudo realizado, 
para 65% dos médicos a estrutura era boa ou ótima. Para 8%, ruim ou péssima, e regu-
lar para os demais (BRASIL, 2013). Embora a pesquisa tenha mostrado que a situação de 
infraestrutura da atenção básica é melhor do que se imaginava, os números de “ruim” e 
“péssimo” justificam o fato do investimento em infraestrutura ser um dos grandes eixos 
do programa (BRASIL, 2013), que prevê melhorias na estrutura física das unidades, o que 
amplia as possibilidades de melhoria na atenção à saúde. 

Considerando a diversidade e a complexidade de situações encontradas nas ações desen-
volvidas na atenção básica, é possível construir uma capacidade de análise e de intervenção 
ampliadas, a partir da experiência dos supervisores, diante das demandas e das necessi-
dades para uma atenção integral e resolutiva (BRASIL, 2015a). O grau de resolutividade vai 
depender da regionalização que se encontra a unidade básica de saúde, da população aten-
dida, da sua localização e da região do Brasil da qual faz parte (BRASIL, 2015b).

Os médicos do Programa Mais Médicos possuem uma missão que vai além de preencher 
vazios assistenciais, busca-se transformar as práticas das equipes de saúde nas quais estão 
inseridos. A implantação do PMM possibilitou ainda avanços no que diz respeito a sua 
influência nas condições de reorganização do modelo de atenção da saúde da família, com 
qualificação da APS, e no processo de educação permanente, por meio da adoção de meto-
dologias ativas e inovadoras de ensino-aprendizagem. 

Um estudo descreveu padrões de utilização de atendimento médico-ambulatorial e associa-
ção com variáveis sociodemográficas, de morbidade, porte do município e região, de acordo 
com a natureza jurídica do serviço. Nessa pesquisa, o SUS foi apontado como responsável 
por mais da metade (53,6%) dos atendimentos, independentemente da região, do porte 
populacional e da morbidade referida. Além disso, concluiu que os padrões de utilização de 
serviços de saúde continuam socialmente determinados, resultando da oferta, das caracte-
rísticas sociodemográficas e do perfil de saúde dos usuários (DILÉLIO et al., 2014).

O adequado enfrentamento dos principais problemas da estratégia saúde da família poderá 
incrementar significativamente seu desempenho e impacto positivo na saúde da população 
(FACCHINI et al., 2006). Assim, pode-se dizer que os problemas e necessidades de saúde na 
atenção básica são resolvidos num contexto de equipe multiprofissional, com foco na famí-
lia e no território. 

Uma pesquisa qualitativa sobre trabalho em equipe foi realizada em universidades no Rio 
de Janeiro. Uma fase inicial de evocação foi feita com 134 funcionários, que indicaram e 
ordenaram de três a cinco palavras a partir do termo indutor “trabalho em equipe”. Na 
sequência, foram realizadas 14 entrevistas para aprofundamento das respostas (SANTOS; 
MOURÃO; NAIFF, 2014). 
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Nesse estudo, o trabalho em equipe é uma demanda das atuais organizações de trabalho. 
Foram encontrados os seguintes resultados: há um amplo conjunto de palavras evocadas 
a partir do termo indutor trabalho em equipe como: cooperação, respeito e união, sendo 
“união” a palavra de maior frequência. As palavras citadas foram: comunicação, compa-
nheirismo, parceria, organização, esperança, participação e comprometimento (SANTOS; 
MOURÃO; NAIFF, 2014). 

O Programa Mais Médicos, ao garantir o vínculo do médico, potencializa o trabalho em equi-
pe. A presença de diferentes formações profissionais e a articulação entre os profissionais 
das equipes deve ser elaborada de modo que não só as ações sejam compartilhadas, mas 
também que exista um processo interdisciplinar de toda a equipe e assim amplie-se a capa-
cidade de cuidado (BRASIL, 2013). 

Desse modo, é importante que os médicos exerçam o trabalho em equipe, estabelecendo um 
cuidado cooperativo com os demais profissionais da unidade e da rede de atenção à saúde.
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A partir da década de 1980, os órgãos oficiais de assistência à infância do Brasil intensifica-
ram a reflexão sobre as políticas de proteção existentes para atender a esse público, visando 
à preservação da saúde da criança. Assim, é notório que as políticas públicas no setor de 
saúde têm se destacado pela efetiva proposta de mudanças, no entanto, a consolidação 
desse processo depende da crescente cooperação entre governo e sociedade.

Sob essa ótica surge, em 1991, o Programa de Saúde da Família (PSF), que faz da família princi-
pal foco de atenção, considerando-a a partir do contexto em que está inserida (BRASIL, 1997). 

Quando pensamos na saúde da criança, além de incluir a família, cabe refletir também sobre 
o desenvolvimento infantil em sua integralidade, entendendo-o como um processo multifa-
cetado, e os indicadores de doença e mortalidade infantis. Dessa forma, não podemos mais 
considerar a saúde da criança como a simples ausência de doença, mas como a vivência de 
um processo de crescimento e desenvolvimento adequado em diversos aspectos. 

Quando pensamos em atenção básica e ações de prevenção de doenças, e agravos à saúde 
e ações de promoção à saúde, é preciso ir além das ações específicas baseadas nos indica-
dores de morbimortalidade, visando promover o crescimento e desenvolvimento saudável 
da criança em vários aspectos e de maneira mais ampla, considerando a saúde física e men-
tal de forma integrada.

Com isso, no ano de 2015, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde da Criança (PNAISC), por meio da Portaria n° 1.130, a qual sintetiza de maneira 
clara e objetiva os eixos de ações que compõem a atenção integral à saúde da criança. O 
documento aponta estratégias e dispositivos para a articulação das ações e dos serviços de 
saúde, a fim de facilitar sua implementação pelas gestões estadual e municipal e pelos pro-
fissionais de saúde (BRASIL, 2015).

Nessa perspectiva, a PNAISC se organiza a partir das redes de atenção à saúde e de seus eixos 
estratégicos, em que a Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como coordenadora do 
cuidado à criança e ponto central desse processo. Entre os eixos estratégicos destacam-se: 
aleitamento materno e alimentação complementar saudável; promoção e acompanhamen-
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to do crescimento e desenvolvimento integral; atenção a crianças com agravos prevalentes 
na infância e com doenças crônicas; atenção à saúde de crianças com deficiência ou em 
situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e 
materno (BRASIL, 2018).

A APS, levando em consideração seu conceito mais abrangente, pode ser compreendida 
como uma estratégia de reorganização do sistema de atenção à saúde. A partir daí, a APS 
desempenha papel singular com potencial de reordenar recursos do sistema de saúde para 
satisfazer as demandas da população, condição que implica em considerá-la como parte 
coordenadora de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) (MENDES, 2015).

Dessa forma, oferecer atenção integral à criança significa prover todos os serviços necessá-
rios, capazes de responder às demandas específicas de sua saúde, sejam eles no contexto da 
Atenção Básica, de apoio diagnóstico, seja na atenção especializada ambulatorial e hospita-
lar, na atenção à urgência e emergência, nos serviços especializados e internação hospitalar 
(BRASIL, 2018).

Mas, para que alcancemos a integralidade da saúde da criança, é preciso a corresponsabi-
lização como um dos princípios fundamentais dessa abordagem. A opção de atuação em 
linhas de cuidado contempla uma visão global das dimensões da vida, numa perspectiva 
de integração de experiências, em que se inclui a articulação do trabalho em rede e das 
práticas dos profissionais que compõem uma equipe, tomada também como fator deter-
minante de saúde.

A PNAISC incorpora em suas ações a prática de cuidado integral, especialmente na Primeira 
Infância (crianças com até 6 anos de idade). Isto ocorre pela relevância atribuída por inúme-
ras áreas do conhecimento, como a Biologia, a Psicologia, a Psicanálise e as Neurociências, 
entre outras contribuições, em interação com o saber e as práticas de saúde, à questão de 
as crianças precisarem de um ambiente favorável ao seu crescimento e amadurecimento, 
que permita, junto ao seu potencial genético, o desenvolvimento pleno de suas capacidades 
e habilidades motoras, cognitivas e socioafetivas. Os primeiros anos de vida são aqueles em 
que melhor se pode estimular o desenvolvimento global do indivíduo, especialmente devido 
à sua plasticidade cerebral (BRASIL, 2018). Com isso, os profissionais, as instituições e unida-
des de saúde devem se organizar como um todo. 

Essa rede precisa estar ainda mais integrada para combater os desafios do Brasil a fim de 
que haja a melhoria dos indicadores de saúde da criança, já que surgiram novos horizontes 
a partir de setembro de 2015, com a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to Sustentável. Nessa ocasião, todos os 193 países membros pactuaram 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2015-2030, com 169 metas, para sucederem os desafios dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Em seu Objetivo 3, meta 2 é apontado:

Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças 
menores de cinco anos, com todos os países objetivando reduzir a mortali-
dade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade 
de crianças menores de cinco anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos 
vivos (UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, 2015).
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Para tanto, surge o seguinte questionamento: e como será organizada essa Rede de Atenção 
para atingirmos esses objetivos? De acordo com a PNAISC (BRASIL, 2018), a Unidade Básica 
de Saúde (UBS), estrutura que comporta a APS, deverá manter a prática de acolhimento e 
escuta, incluindo o atendimento aos casos agudos, identificando a criança de risco, man-
tendo a continuidade do cuidado, mediante a oferta de ações de promoção e de proteção à 
saúde, visando à prevenção de riscos e agravos.

É função da equipe de Saúde da Família o acompanhamento das crianças após o atendimen-
to em serviços de urgências/emergências, assim como após a alta hospitalar, visando, em 
especial, à redução das internações hospitalares por condições sensíveis à atenção primária. 
Também é seu papel a continuidade do seguimento das crianças encaminhadas pela equipe 
para especialistas na atenção secundária.

Tomemos por exemplo a asma, causa considerada interna, de alta prevalência na infância 
e influência no bem-estar cotidiano da criança, que destaca-se o papel dos profissionais 
da UBS, pois deverão conhecer essas crianças da área de abrangência do serviço de saúde 
(que “chiam” e/ou apresentam pneumonias frequentes e/ou se internam ou utilizam com 
frequência o serviço de urgência), para acompanhamento mais intensivo, com o intuito de 
prevenir as crises agudas (BRASIL, 2018). 

Devem captar essas crianças em toda oportunidade: consultas, na farmácia da unidade, na 
sala de vacinas/injeções, nebulização, na visita domiciliar do Agente Comunitário de Saúde e 
identificando egressos hospitalares e dos serviços de urgência. As crianças com asma grave 
ou com evolução insatisfatória e dúvidas no diagnóstico devem ser encaminhadas à atenção 
secundária (BRASIL, 2018).

Já a atenção hospitalar deverá prover acolhimento e internação de urgência de crian-
ças que apresentem quadros agudos, por meio de assistência imediata e resolutiva com 
disponibilidade diagnóstica e terapêutica adequada; referenciamento para a APS, com con-
trarreferência com relatório de alta e recomendações à equipe da APS para o seguimento 
do cuidado da criança. Essa organização diz respeito tanto às causas internas quanto às 
externas que causem lesões nas crianças (BRASIL, 2018).

Quando se fala de causas externas, a violência e os acidentes configuram-se como grave 
problema de saúde pública, devido ao caráter endêmico, à pressão sobre os serviços de saú-
de e ao impacto com graves repercussões na vida das famílias. O Brasil não tem conseguido 
sucesso na diminuição de mortes e lesões evitáveis por essas causas.

A PNAISC define como ações estratégicas do eixo de atenção integral à criança em situação 
de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz, quais sejam: o fomento 
à organização e qualificação dos serviços especializados para atenção integral a crianças e 
suas famílias em situação de violência sexual; a implementação da “Linha de Cuidado para 
a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Vio-
lências”; a articulação de ações intra e intersetoriais de prevenção de acidentes, violências 
e promoção da cultura de paz; o apoio à implementação de protocolos, planos e outros 
compromissos sobre o enfrentamento às violações de direitos da criança pactuados com 
instituições governamentais e não governamentais, que compõem o sistema de garantia de 
direitos (BRASIL, 2015).
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As diretrizes e as regras para o funcionamento da rede de saúde e atendimento (diagnóstico, 
tratamento e cuidado) de crianças em situação de violência sexual, definidas pelo Ministé-
rio da Saúde, instituíram serviços especializados de referência para atenção às pessoas em 
situação de violência sexual. Esses devem contar com médico, assistente social, psicólo-
go, enfermeiro, entre outros profissionais, compondo uma equipe multiprofissional, com 
atendimento 24 horas. O serviço de referência deve dispor de ambulatório, com equipe mul-
tiprofissional para o acompanhamento da criança, por um período de seis meses, mediante 
Projeto Terapêutico Singular para cada caso, e após alta responsável. Entre as normativas, 
destacam-se as que apontam sobre o tema: Portaria n.º 485, de 1º abril de 2014 (BRASIL, 
2014a), Portaria n.º 618, de 18 de julho de 2014 (BRASIL, 2014b), e a Portaria n.º 2.415, de 7 
de novembro de 2014 (BRASIL, 2014c).

Acerca do financiamento da PNAISC, é de responsabilidade tripartite, de acordo com pactu-
ação nas instâncias colegiadas de gestão do SUS (BRASIL, 2015). Além disso, a Lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990, destaca como prioridade a “destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude” (BRASIL, 1990, docu-
mento online sem paginação). 

Também prevê que “a Política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-
-se-á por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios” (BRASIL, 1990, documento onli-
ne sem paginação).
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A ATENÇÃO À SAÚDE DE CRIANÇAS  
E ADOLESCENTES, UMA PRIORIDADE 

PARA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA EM SANTANA/AP.

Sandor Miguel Fenollar Acosta 
Dhyanine Morais de Lima

A Atenção Primária à Saúde (APS) na concepção mais abrangente e contemporânea pode 
ser compreendida como estratégia de reorganização do sistema de atenção à saúde.  
A partir desse entendimento, a APS desempenha papel singular, com potencial de reorde-
nar recursos do sistema de saúde para satisfazer as demandas da população, condição que 
implica em considerá-la como parte coordenadora de uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) 
(MENDES, 2015).

O cuidado à criança, como em qualquer outra fase do ciclo vital humano, é complexo, mul-
tidimensional e sofre influência de diversos e distintos fenômenos nas ações do cuidar. O 
cuidado apresenta-se, como um conjunto de circunstâncias interdependentes, que resulta 
em uma conjugação de elementos que confluem para um todo complexo que se constrói e 
se modifica continuamente (LESSMANN et al., 2005). 

Por conseguinte, a integralidade, como princípio da política de saúde, remete para a com-
preensão de que os fatores que interferem na saúde da criança são amplos e perpassam 
por outros setores que não só o da saúde (SOUSA; ERDMANN, 2012).

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) tem como proposta, além da 
organização dos serviços, a organização de um processo de abordagem que envolve toda 
uma rede de instituições e serviços, de forma a obter impacto epidemiológico sobre deter-
minadas circunstâncias do processo de viver da criança (PINHEIRO; CECIM, 2006).

É uma proposta que exige que profissionais, equipe, instituição e unidades de saúde se orga-
nizem como um todo. Trata-se, portanto, de um fazer/pensar integrado de todo o serviço e de 
toda a equipe e não da tarefa de um profissional ou de uma categoria isoladamente. O senti-
do da integralidade do cuidado é muito mais que um procedimento, uma ação, uma conduta 
terapêutica/assistencial realizada por um profissional de saúde (SOUSA; ERDMANN, 2012).

O crescimento, de um modo geral, é considerado como aumento do tamanho corporal, que 
cessa com o término do aumento em altura. Assim, para avaliar o crescimento infantil, é preci-
so realizar a mensuração e o acompanhamento das medidas antropométricas da criança, tais 
como: peso, estatura, perímetro cefálico e torácico, relacionando-os entre si (BRASIL, 2012). 
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Em relação ao desenvolvimento, pode ser entendido como mudança e expansão gradu-
ais; progresso dos estágios mais simples aos mais avançados de complexidade; surgimento 
e expansão das capacidades do indivíduo por meio do crescimento, da maturidade e do 
aprendizado (BRASIL, 2002).

Nossa equipe volante terrestre, número 27, do município Santana, no Estado do Amapá, 
realiza o acompanhamento das maiorias das grávidas do território, já que, para ter uma boa 
avaliação das crianças, o primeiro fator é avaliar e cadastrar todas as grávidas dessa comu-
nidade, para assim facilitar o trabalho com as crianças. 

Mas temos uma dificuldade: nosso território de abrangência são comunidades diferentes, 
muito distantes umas das outras e, por isso, não podem ser atendidas todo dia, o que difi-
culta o acompanhamento de cada grávida, bem como de cada criança.

Além disso, em nossa comunidade há pouca cultura e conhecimento de saúde, assim, só 
levam as crianças para a unidade básica de saúde quando elas estão doentes, ou seja, não 
existe acompanhamento daquelas que estão saudáveis. Muitas dessas grávidas não retor-
nam para a consulta de puericultura e puerpério, depois do parto, sendo esse um problema 
durante a avaliação dos indicadores do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qua-
lidade da Atenção Básica (PMAQ). 

Assim, às vezes, essas consultas de puericultura se iniciam quando o bebê já está com mais de 
15 dias de nascido, e outras vezes nem sequer acontecem. Isso dificulta o acompanhamento 
dessas crianças, pois não recebem orientações necessárias para o seu crescimento e desen-
volvimento adequados, além do fato de as mães desconhecerem o cuidado ao recém-nascido.

A principal função da nossa equipe é oferecer um bom serviço, para tornar essa população 
mais saudável a cada dia, mas isso só pode ser conseguido com um trabalho  equipe, já 
que não depende apenas do médico, mas também de outros profissionais de saúde como 
pediatras, psicólogos, psiquiatras e ginecologistas, que desempenham um papel fundamen-
tal nesse cenário. 

Com base nesses problemas, nossa equipe decidiu se reunir para debater uma avaliação de 
alguns indicadores e facilitar nosso processo de trabalho visando melhorar a vidas de nos-
sas crianças. Essa experiência foi muito importante porque nos permitiu trabalhar juntos, 
em equipe, em favor do bem-estar da nossa população. Assim, cada um pode oferecer sua 
contribuição para o desenvolvimento do nosso trabalho. A equipe respondeu a um questio-
nário, no qual ficou clara a nossa realidade.

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos (crescimento/desenvol-
vimento). A fim de melhorar esse atendimento, nossa equipe elaborou estratégias que nos 
permitem saber como incorporar todas as crianças à consulta de puericultura e, para isso, 
foi feito um registro de todas as crianças da área. 

Essas ações se tornaram as mais importantes feitas pelos agentes comunitários de saúde 
em suas visitas domiciliares. A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças 
menores de 2 anos, e todas as nossas consultas são feitas de acordo com os protocolos do 
Ministério de Saúde.
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A equipe possui um cadastro atualizado de crianças até 2 anos em seu território, um registro 
com o número total de crianças menores de 2 anos, e utiliza as suas cadernetas de saúde 
para fazer o acompanhamento. Além disso, desenvolve ações de promoção do aleitamento 
materno exclusivo para crianças até 6 meses e palestras educativas para as mães de crian-
ças menores de 1 ano, em que são oferecidas todas as informações. 

No acompanhamento das crianças, existe registro de vacinação, que é preenchido no dia 
da realização do exame de teste do pezinho, também registrado nos prontuários. Nessas 
ocasições, falamos sempre sobre a importância de tomar vacinas nessa idade e damos total 
atenção aos casos com vacinas atrasadas.

Nossa equipe conta com nove agentes comunitários de saúde (ACS), sendo essa uma 
grande força, permitindo que toda a nossa área seja coberta, por meio da busca ativa de 
crianças prematuras e de baixo peso, para oferecer um bom acompanhamento e tentar 
eliminar os fatores de risco, que podem ser modificáveis, e melhorar as condições de saú-
de dessas crianças.

Com essa microintervenção, nossa equipe conseguiu mudar o atendimento a crianças com 
menos de 2 anos, alcançar as suas mães e alertar sobre a importância da assistência à con-
sulta, além de proporcionar mais conhecimento aos nossos ACS.
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 ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA DOS 
PRIMEIROS ANOS DE VIDA 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO  
EM MACAPÁ/AP

Thomaz Vieira Cesar 
Dhyanine Morais de Lima

Sabe-se que os primeiros anos de vida são vulneráveis, em que a criança é suscetível à  influ-
ência positiva de um bom acompanhamento ou negativa, em casos de atenção deficitária. 
Diante disso, percebe-se a fundamental importância da atenção básica nesse quesito.

A Atenção à Saúde da Criança na UBS Cidade Nova, na cidade de Macapá, no estado de 
Amapá, mais especificamente na microárea da equipe de saúde da família 012, acontece por 
meio de atuação multidisciplinar. Sendo assim, a realização dessa microintervenção iniciou 
durante a reunião semanal da equipe. Contou com a participação do médico, da enfermeira, 
de técnicos (as) de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde.

Todos os profissionais foram estimulados a realizarem uma reflexão sobre alguns pontos que 
envolvem assuntos relacionados à Atenção à Saúde da Criança com enfoque, principalmen-
te, nas ações preconizadas pelo Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 
(PMAQ) (BRASIL, 2017). O resultado dessa reflexão está na tabela a seguir (Quadro 1).

Quadro 1 - Recomendações do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças deaté 2 anos  
(crescimento/desenvolvimento)?

X  

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças  
menores de 2 anos?

X  

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças até 2 anos  
do território?

X  

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para  
o seu acompanhamento?

X  

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou outra  
ficha com informações equivalentes, na unidade?

  X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre:

QUESTÕES SIM NÃO

Vacinação em dia X  

Crescimento e desenvolvimento X  
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Estado nutricional X  

Teste do pezinho X  

Violência familiar X  

Acidentes X  

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com os 
profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)?

X  

A equipe realiza busca ativa das crianças:

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X  

Com baixo peso X  

Com consulta de puericultura atrasada X  

Com calendário vacinal atrasado X  

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento  
materno exclusivo para crianças até 6 meses?

X  

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos  
saudáveis e aleitamento materno continuado a partir dos seis  

meses da criança?

X  

Fonte: Adaptado de Brasil ( 2017). 

Os responsáveis das crianças assintomáticas são estimulados a marcarem consultas de roti-
na em alguns períodos específicos. A crianças precisam ser avaliadas na 1º semana de vida, 
no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês, 18º mês e 24º mês. A partir do 2º ano 
de vida, as consultas tornam-se anuais, próximas ao aniversário da criança. Essas faixas 
etárias são selecionadas porque representam momentos de oferta de imunizações e de 
orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças. A equipe sempre alerta sobre 
a importância dessas consultas para que a puericultura seja eficaz (BRASIL, 2012). E há um 
controle rígido do status vacinal das crianças, e a equipe é estimulada a solicitar as caderne-
tas de saúde durante as consultas e visitas domiciliares.

No dia das consultas, todas as crianças são pesadas e medidas com o devido registro em 
prontuário e na própria caderneta. Os responsáveis sempre são alertados sobre a impor-
tância da caderneta para evitar que os mesmos as percam ou esqueçam de levá-las para 
consulta. A unidade procura suprir a falta da caderneta para as crianças que não a possuem 
mais, contudo, atualmente, o número de cadernetas extras disponíveis para restituição 
daquelas perdidas pelos responsáveis é limitado. 

Diante disso, o médico (a) e/ou enfermeira (o) realizam o acompanhamento dessas crianças 
por meio da consulta às cadernetas salvas no computador da unidade e anotam seu peso, 
comprimento/altura e resultado da comparação dessas medidas com o padrão que consta 
no prontuário do (a) paciente.

Atualmente a equipe tem entregado um informativo durante as consultas e realizado a sua 
leitura concomitantemente com o responsável, informando basicamente sobre alimentação 
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saudável por meios dos 10 passos para uma alimentação saudável (BRASIL, 2013) e o período 
recomendado de marcação de consultas de rotina em crianças assintomáticas. 

A equipe acredita que essa intervenção por meio de informativos serve (e continuará 
servindo) para tornar os pais mais confiantes e mais conscientes tanto em relação à alimen-
tação da criança quanto à necessidade de acompanhamento continuado do crescimento 
e desenvolvimento das crianças. Assim, os profissionais da saúde são capazes de detectar 
precocemente qualquer alteração, podendo assim intervir e evitar futuras comorbidades 
nesses pacientes.



29
Integralidade na atenção primária à saúde 

a criança como centro do cuidado

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de atenção básica. Programa de Melhoria de 
Acesso e da Qualidade - Instrumento de Avaliação Externa para as Equipes de Atenção 
Básica, Saúde Bucal e NASF (Saúde da família ou Parametrizada). Brasília: Ministério da 
Saúde, 2017. p. 47-77.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de atenção a saúde. Dez passos para uma 
alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos - Um guia para 
o profissional da saúde na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde,  2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 
2012. (Cadernos de Atenção Básica, 33). 



30
Integralidade na atenção primária à saúde 

a criança como centro do cuidado

ANEXO A - Recomendações para marcação de consultas de rotina e alimentação saudável 
para crianças

MARCAÇÃO DE CONSULTAS DE ROTINA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA

IDADE DATA PARA MARCAÇÃO DA CONSULTA

1º  ano de vida 1º semana

1º mês

2º mês

4º mês

6º mês

9º mês

12º mês

2º ano de vida 18º mês (um ano e meio)

24º mês (dois anos)

Idade superior  
a 2 anos

Consulta anual - próxima ao aniversário da criança

ANEXO B - DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

1º passo Dar somente leite mater-
no até os 6 meses, sem 
oferecer água, chás ou 

qualquer outro alimento.

Antes dos 6 meses, a mãe não deve 
oferecer complementos ao leite mater-

no. O Leite materno é tudo que a criança 
precisa.

O bebê que mama no peito cresce, tem 
mais saúde e adoece menos.

2º passo Ao completar 6 meses, 
introduzir de forma lenta 
e gradual outros alimen-

tos, mantendo o leite 
materno até os 2 anos 

de idade ou mais.

Para que o bebê continue crescendo 
bem, a partir dos 6 meses, ele necessita 
receber outros alimentos, além do leite 

materno.

3º passo Ao completar 6 meses, 
dar alimentos com-

plementares (cereais, 
tubérculos, carnes, 

leguminosas, frutas e 
legumes) 3 vezes ao dia, 
se a criança estiver em 
aleitamento materno.

A alimentação oferecida ao bebê, depois 
dos 6 meses, deve ser composta de grãos 
(cereais e feijões), carnes, frutas e verdu-

ras.
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4º passo A alimentação com-
plementar deve ser 

oferecida de acordo com 
os horários de refeição 

da família, em intervalos 
regulares e de forma a 
respeitar o apetite da 

criança.

O bebê deve receber alimentos quando 
demonstrar fome. Horários rígidos para a 
oferta de alimentos prejudicam a capaci-
dade da criança de distinguir a sensação 

de fome e de estar satisfeito após a 
refeição. No entanto, é importante que o 
intervalo entre as refeições seja regular 

(2 a 3 horas).

5º passo A alimentação comple-
mentar deve ser espessa 
desde o início e ofereci-
da de colher; iniciar com 
a consistência pastosa 
(papas/purês) e, grada-
tivamente, aumentar a 

consistência até chegar à 
alimentação da família.

A consistência da alimentação comple-
mentar é importante.

A alimentação oferecida à criança deve 
ser espessa, desde o início,  sob a for-

ma de papas e purês, porque garante a 
quantidade de energia que ela precisa 

para ganhar peso e ter saúde.

6º passo Oferecer à criança dife-
rentes alimentos ao dia. 
Uma alimentação varia-
da é uma alimentação 

colorida.

Procure oferecer às crianças uma alimen-
tação colorida.

Só uma alimentação variada oferece 
à criança a quantidade de vitaminas, 

cálcio, ferro e outros nutrientes que ela 
necessita.

7º passo Estimular o consumo diá-
rio de frutas, verduras e 
legumes nas refeições.

A criança que desde cedo come frutas, 
verduras e legumes variados recebe 

maiores quantidades de vitamina, ferro e 
fibras, além de adquirir hábitos alimenta-

res saudáveis.

8º passo Evitar açúcar, café, 
enlatados, frituras, 
refrigerantes, balas, 

salgadinho e outras gulo-
seimas, nos primeiros 
anos de vida. Usar sal 

com moderação.

Alguns alimentos não devem ser dados 
para a criança pequena porque não são 
saudáveis, além de tirarem o apetite da 
criança e competirem com os alimentos 

nutritivos.

9º passo Cuidar da higiene no 
preparo e manuseio dos 
alimentos; garantir o seu 
armazenamento e con-
servação adequados.

Os cuidados de higiene na preparação e 
na oferta dos alimentos evitam a conta-

minação e doenças como a diarreia.

10º passo Estimular a criança doen-
te e convalescente a se 
alimentar, oferecendo 

sua alimentação habitual 
e seus alimentos prefe-
ridos, respeitando a sua 

aceitação.

A criança doente precisa comer mais 
para não perder peso e recuperar-se 
mais rápido. Por isso, é importante 

manter a amamentação e oferecer os 
alimentos saudáveis de sua preferência.



BUSCA ATIVA E QUESTÕES SOBRE A 
ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDO 
HOZANAN, EM MACAPÁ/AP

Márcia Cristina Munhoz Chagas 
Marília Rute de Souto Medeiros

A puericultura, para sua melhor eficácia, demanda do profissional que a executa, além de 
suas habilidades técnicas, o conhecimento de vida familiar, socioeconômica e cultural da 
criança. Isso possibilitará que as ações desenvolvidas tenham mais chances de ser bem 
sucedidas (FADUL, 2012).

O crescimento e o desenvolvimento da criança é o principal indicador de suas condições de 
saúde. Assim, o Ministério da Saúde (MS), prioriza seu acompanhamento desde o nascimen-
to até os 10 anos de idade na atenção básica de saúde, por meio de consulta de puericultura, 
buscando detectar precocemente alterações do crescimento e desenvolvimento da criança 
para evitar complicações (CHAVES et al., 2013).

Em nossa região, a puericultura representa o segundo motivo pelo qual os pacientes procu-
ram por atendimento médico. Até realizarmos esse levantamento, fazíamos o atendimento 
de criança de 0 até 12 meses mensalmente. A partir de então, e após uma reunião com a 
equipe, resolvemos que nossa puericultura ampliaria o atendimento até 24 meses, de acor-
do com o cronograma orientado pelo MS. 

Para estabelecer esse novo, elaboramos uma ficha  para ser utilizada durante a consulta 
médica de crianças,  em que será identificado e registrado o mês de vida que a criança dei-
xou de comparecer à unidade básica de saúde (UBS) para receber sua vacina. Em seguida, o 
profissional médico entrará em contato com o Agente Comunitário de Saúde (ACS) respon-
sável pela microintervenção na área em questão. 

Essa ficha servirá como mais um instrumento para busca ativa de crianças faltosas, além do 
controle que já existe, conforme o calendário da tabela abaixo. 
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Quadro 1 - Calendário de busca ativa de crianças faltosas 

Consulta

Microárea

1º ano 2º ano 3º ano 4º ANO 5º ano

Nome da 
criança

1ª  
semana

1º 
mês

2º 
mês

4º 
mês

6º 
mês

9º 
mês

12º 
mês

18º 
mês

24º 
mês

Mês  
aniversário

Mês  
aniversário

Mês  
aniversário

Total

Fonte: Dados da UBS (2019).

Em primeiro lugar, houve uma reunião com a equipe para que as questões abaixo fossem 
respondidas conforme orientação:

Quadro 2 - Questões norteadoras da consulta 

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos 
(crescimento/desenvolvimento)?

X

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças  
menores de 2 anos?

X

 A equipe possui cadastramento atualizado de crianças  
até 2 anos do território?

X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para  
o seu acompanhamento?

X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança. Ou outra ficha  
com informações equivalentes, na unidade?

X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre:

Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com  
os profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)? X

A equipe realiza busca ativa das crianças:

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento materno 
 exclusivo para crianças até 6 meses? X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos saudáveis 
ou aleitamento materno continuado a partir de 6 meses da criança? X

Fonte: Dados da UBS (2019).
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 A equipe demonstrou algumas dificuldades na hora de responder a esses questionamentos. Como 
foi solicitado a comprovação das atividades desenvolvidas pela equipe e como cada ACS possui 
uma pasta com todas as informações de suas tarefas, tornou-se mais fácil o registro dos dados. 

No momento da reunião, nenhum membro da equipe lembrava quando havia sido realizada 
a última ação de promoção de aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida da criança, 
então resolvemos criar uma Roda de Conversa em nossa UBS, entre equipe e usuários, em 
horário em que há uma maior demanda para vacinação e atendimento com o pediatra. Foram 
convidados também, especificamente, os usuários que compõem o nosso território. Aproveita-
mos ainda para falar sobre a importância da vacinação, demonstrando que em nossa região de 
atuação existe um percentual de vacinação baixo em crianças com idade entre 6 e 24 meses. 

Observamos também que, em relação ao consolidado do mês de julho que enviamos à 
Secretaria Municipal de Saúde, o período em que há uma queda de vacinação regular  em 
nossa área entre as idades de 6 meses a menos de 2 anos, voltando a se equilibrar nas ida-
des de 2 e a menos de 5 anos de acordo com gráfico abaixo.

Gráfico 1 - Atendimentos das crianças.

Fonte: Dados da UBS (2019).

Todos sentimos a necessidade de melhorarmos, inicialmente, o aleitamento materno exclusivo até 
6 meses de vida em nosso território, assim como a cobertura vacinal de 0 a 24 meses, pois os ins-
trumentos existentes, que temos utilizado até então, não estão sendo utilizados de forma eficaz. 

Apesar da inquestionável importância que as vacinas têm na prevenção de doenças, princi-
palmente na infância, muitas crianças ainda deixam de ser vacinadas pelos mais diferentes 
fatores, que abrangem desde o nível social e econômico do país até as causas relacionadas 
a crenças, superstições, mitos e crenças religiosas. 

Tais fatos têm como agravante a grande predisposição à desnutrição, potencializando assim 
o risco de morte e/ou sequelas nessas crianças por doenças que deveriam e poderiam ser 
prevenidas por meio da vacinação.
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CONSULTAS DE PUERICULTURA E 
BUSCA ATIVA NA ATENÇÃO À SAÚDE DA 

CRIANÇA EM MACAPÁ/AP
Rodrigo Ribeiro Azevedo 

Marília Rute de Souto Medeiros

Nas últimas décadas o Brasil vem atuando para a melhoria da atenção à saúde prestada 
ao recém-nascido, com a finalidade de reduzir a mortalidade infantil (BRASIL, 2012). Dessa 
forma, é importante entender que a criança faz parte de um contexto familiar com particu-
laridades e funcionamento próprios, não podendo assim ser visto pelo profissional de saúde 
como um ser isolado, pois é fundamental observar a relação e a interação dessa criança no 
ambiente familiar desde os seus primeiros anos de vida (BRASIL, 2012). 

Uma dessas melhorias consiste em iniciativas que promovam mudanças no modelo de cuida-
do à gravidez, ao parto, ao nascimento e à atenção integral a saúde da criança com foco nos 
primeiros 2 anos de vida (BRASIL, 2012). Assim, com o objetivo de melhorar e garantir a aten-
ção integral a saúde da criança do nascimento aos 2 anos de vida, realizamos esta intervenção, 
iniciando pela realização de reunião da equipe e subsequente aplicação de um questionário.

A reunião foi composta por 1 enfermeira, 4 técnicas de enfermagem, 5 agentes comunitários 
de saúde e 1 médico, durante a qual foi aplicado o questionário proposto na microinter-
venção, com objetivo de verificar se a equipe realiza as ações preconizadas pelo Programa 
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ). Após responderem ao questioná-
rio, foram identificadas as qualidades da equipe, como também as deficiências. 

Assim, foi proposta uma matriz de intervenção, descrita a seguir:

Descrição do padrão: a equipe 042 apresenta dificuldades para realizar a busca 
ativa das crianças.

Descrição da situação-problema: há uma dificuldade de realizar busca ativa das 
crianças com consulta de puericultura atrasada, como  também não há um espelho do 
cartão da criança anexado ao prontuário. Além disso, a equipe não desenvolve ações 
de estímulo de promoção do aleitamento materno exclusivo para crianças até os 6 
meses, como também de estímulo à introdução de alimentos saudáveis, e ações de 
aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses da criança.

Objetivo/meta: garantir e melhorar a atenção integral à saúde da criança do nasci-
mento aos 2 anos de vida

Estratégia para alcançar as metas: realizar estratégias para a busca ativa das crian-
ças com puericultura atrasada; buscar ou elaborar um espelho do cartão da criança, 
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anexando-o ao prontuário; e desenvolver atividades e ações sociais voltadas ao aleita-
mento materno e a uma introdução da alimentação saudável além dos consultórios.

Atividades a serem desenvolvidas: elaboração do espelho do cartão da criança; 
realizar busca ativa das crianças com puericultura atrasada e informar os pais da 
importância desse momento, realizar ações sociais com atividades lúdicas e informa-
tivas como palestras, reuniões e grupos para discutir a importância do aleitamento 
materno da introdução de alimentos saudáveis 

Resultados esperados:  aumentar a demanda por puericultura, como também aten-
der 100% das puericulturas; e informar aos pais sobre a importância do aleitamento 
materno exclusivo até os 6 meses e a introdução de alimentos saudáveis após os seis 
meses de aleitamentos exclusivo. 

Prazos: 3 meses.

É importante ressaltar que as consultas de puericulturas são realizadas em conjunto, ou 
seja, por um médico e uma enfermeira, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. 
São iniciadas na primeira semana de vida da criança e ocorrem nos 1º mês, 2º mês, 4º mês, 
6º mês, 9º mês e 12º mês seguintes, além de duas consultas no segundo ano de vida.

No entanto, há uma deficiência na busca ativa de crianças que não fazem seguimento 
adequado da puericultura, sendo necessário a adoção de medidas que torne possível o seg-
mento adequado das consultas, tais como: registro e busca ativa das crianças que faltam às 
consultas, como também medidas de informação e orientação aos pais quanto à importân-
cia da puericultura. 

Um outro ponto importante é a valorização do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês 
de vida e a introdução da alimentação saudável após esse período, trabalho é realizado ape-
nas nas consultas médicas e de enfermagem.

Com essas medidas, foi possível caracterizar essas famílias faltantes, aumentando o número 
de consultas de puericultura e sua frequência. No período de dois meses, foram realizadas 
palestras e grupos de discussão que abordaram os temas sobre a importância do aleitamen-
to materno e da introdução de alimentos saudáveis após o 6º mês de vida.
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AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA A 
MELHORIA DA ATENÇÃO À SAÚDE DA 
CRIANÇA NA UBS RAIMUNDO GOOD 

LIMA, EM ESTÂNCIA/SE
Neiris Montes De Oca Reyes 

Ricardo Henrique Vieira De Melo

Na nossa unidade básica de saúde, em Estância – SE, a Atenção à Saúde da Criança é um pon-
to forte. Temos o cronograma de consultas de puericultura, que permite avaliar e promover 
o crescimento e o desenvolvimento da criança, além de realizar atividades de educação em 
saúde com a participação dos pais ou responsáveis com ênfase em: prevenção de doenças 
e acidentes; aspectos da educação infantil; alimentação; vacinas; estimulação; higiene pes-
soal e bucal. Também são realizados diagnósticos clínicos e preenchimento da caderneta de 
saúde da criança.

As consultas de puericultura são feitas de acordo com o protocolo proposto pelo Ministério 
de Saúde (MS). A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos (cres-
cimento/desenvolvimento); utiliza protocolos voltados para a atenção a crianças menores 
de 2 anos; possui cadastramento atualizado de crianças até 2 anos do território; utiliza a 
caderneta de saúde da criança para o seu acompanhamento; e tem espelho das cadernetas 
de saúde da criança.

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre: teste do pezinho, vaci-
nação em dia, crescimento e desenvolvimento, estado nutricional. Em casos de violência 
familiar, a equipe aciona a Rede de Proteção, por meio do Conselho Tutelar de criança e ado-
lescente e, em seguida, do Centro de Referência de Assistência Social, onde as crianças são 
acompanhados em conjunto com disposição de outros profissionais, caso seja necessário.

Para as crianças prematuras, com baixo peso, com consulta de puericultura e calendário 
vacinal atrasados, é realizada a busca ativa pela equipe e os serviços são reagendados. 
Também a equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento materno exclusivo para 
crianças até 6 meses e desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos saudáveis e 
aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses da criança.

Como atividades exitosas desenvolvidas pela equipe, estão as ações educativas voltadas para 
a promoção do aleitamento materno exclusivo para crianças até 6 meses e alimentação sau-
dável (a partir dos 6 meses). Para fortalecer a saúde da criança em nosso território, temos 
grupos de gestantes, puérperas e mães que amamentam, com a participação ativa dos pais. 

Os grupos têm como objetivo esclarecer as dúvidas e preconceitos com respeito ao aleita-
mento materno exclusivo, esclarecendo todas as dúvidas e inquietações, em que reforçamos 
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para a família os benefícios da amamentação, tanto para mãe quanto para o bebê. Ao final, 
falamos sobre as dicas para amamentação, possíveis causas para o abandono do aleitamen-
to materno e como afrontá-lo. 

Além disso, reforçamos essas orientações para as mães com filhos maiores de 6 meses de 
idade, quando explicamos, em detalhe, a importância da alimentação saudável segundo a 
idade, para prevenção de doenças diarreicas e parasitárias. Essas atividades fazem com que o 
percentual de 100% das crianças menores de 6 meses tenham aleitamento materno exclusivo 
e os maiores de 6 meses até 1 ano tenham uma alimentação saudável de acordo com a idade.

Alem disso, conseguimos que todas as crianças tenham as imunizações atualizadas. Para 
isso, capacitamos os agentes comunitários de saúde para alcançar uma melhor objetividade 
na hora da busca ativa e elaboramos um cartaz com o esquema de vacinação atualizado e 
postamos na sala de reuniões, para que possa estar visível para toda a equipe. 

Em nossa unidade, além do cronograma de consultas de puericultura, também são realizadas 
as atividades de avaliação antropométrica, situação vacinal e palestras educativas lúdicas (tea-
tro infantil, músicas, etc) nas creches da área de abrangência. Os resultados são avaliados nas 
reuniões da equipe por meio da produção e relatórios do sistema de saúde (e-SUS). 

Na verdade, a Atenção à Saúde da Criança é um tema muito sensível para todo mundo em 
geral. Com essas ações de promoção e prevenção, esperamos aumentar o conhecimento e 
a importância de temas como o aleitamento materno exclusivo, a alimentação saudável, as 
imunizações e o crescimento e desenvolvimento da criança, pois são etapas de um processo 
contínuo de aprendizagem em que a família e a equipe desempenham um papel fundamental.

As dificuldades quanto à abordagem desse tema foram o desconhecimento, os precon-
ceitos, os tabus que ainda existe em muitas pessoas. Nossa expectativa é ampliar esses 
aspectos, eliminando os tabus e preconceitos para conseguir melhorar os indicadores de 
saúde da criança.

Quadro 1 - Questionário Acompanhamento Saúde da Criança, 2018.

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos 
(crescimento/desenvolvimento)? 

X

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças  
menores de 2 anos? 

X

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças  
até 2 anos do território? 

X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para o seu  
acompanhamento? 

X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou outra ficha  
com informações equivalentes, na unidade?

X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre: 

QUESTÕES SIM NÃO
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Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com 
os profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)? 

X

A equipe realiza busca ativa das crianças: 

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento materno 
exclusivo para crianças até 6 meses? 

X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos 
saudáveis e aleitamento materno continuado a partir dos  

6 meses da criança? 

X

Fonte: Autoria própria (2018).



ACOMPANHAMENTO DO QUADRO DE 
VACINAS NO POVOADO JABIBERI,  

EM TOBIAS BARRETO/SE
Rafael Sandrn 

Ricardo Henrique Vieira De Melo

Diversos fatores podem influenciar no desenvolvimento e crescimento infantil, tornando 
de grande importância o acompanhamento durante a gestação, o parto, o pós-parto e as 
orientações durante o período de amamentação. É por intermédio do controle de pré-natal 
que se pode ter ideia de quantas novas crianças estarão por vir.  

Durante o pré-natal, a gestante é orientada a abster-se de bebidas, cigarros e drogas 
ilícitas, cuidar bem da saúde, prevenindo ou mesmo tratando doenças, e a ter uma ali-
mentação saudável.

A partir do nascimento até o 6º mês de vida, a nutrição infantil depende exclusivamente 
da dieta feita pela mãe que tenha recebido os nutrientes apropriados durante a gestação.  
O crescimento da criança em muitos dos casos pode ser geneticamente determinado, mas 
alguns fatores como higiene, saúde, alimentação e as condições de moradia e cuidados 
influenciam bastante. 

O desenvolvimento infantil ocorre em várias esferas ao mesmo tempo, sendo  essas: a física, 
a cognitiva, afetiva e a social. É tipicamente notável o desenvolvimento a cada etapa da vida 
da criança, em que a criança começa a demonstrar certos comportamentos esperados para 
a idade nos marcos.

O objetivo do relato é descrever a experiência da equipe de saúde no acompanhamento 
a saúde, desenvolvimento e crescimento das crianças do povoado Jabiberi, no município 
de Tobias Barreto, Sergipe, relatando também a busca ativa e controle de vacinação das 
crianças da região. Para isso, a equipe de saúde reúne-se a cada 30 dias com o propósito de 
resolver e organizar a agenda mensal da ESF. 

Ocasionalmente é necessária uma reunião extra, quando há necessidade de resolver pro-
blemas mais urgentes, que necessitem de um tempo mais curto para se ter resolubilidade. 
Assim, em um breve momento, a equipe reuniu-se para responder ao questionário do 
PMAQ/AB sobre as crianças acompanhadas.

O acompanhamento às crianças da unidade de saúde é feito de acordo com a idade. Os 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) fazem os agendamentos de visitas domiciliares das 
puérperas até o 7º dia do nascimento do bebê, para realização do exame do pezinho e as 
consultas das crianças que recebem acompanhamento médico. 
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Mensalmente é feito o controle de quado número de crianças que habitam o povoado e 
quantas nasceram, qual tipo de parto realizado e em que estado de saúde se encontram a 
mãe e as crianças. A cada consulta médica é feita a avaliação de crescimento e desenvolvi-
mento, na qual é observado o estado nutricional, motor e psicossocial da criança. 

É importante salientar que a criança mais jovem é ainda mais vulnerável e suscetível ao 
ambiente em que vive, por isso se espera que se tenha um ninho familiar responsável, onde 
haja dedicação e cuidado a ela, não deixando faltar atenção, afeto, qualidade de vida e cui-
dados com a saúde.

 No atendimento médico também é feita a suplementação de vitamina A com o objetivo de 
reduzir e controlar a sua deficiência. Além disso, é observado o relacionamento e interação 
dos pais com a criança, solicitando que eles descrevam o dia a dia da criança para que se 
possa entender um pouco do perfil familiar, já que o envolvimento entre pais e filhos, ou 
cuidador e criança, contribui para estabelecer as futuras relações da criança, principalmente 
no que diz respeito ao contexto social.  

A boa influência do adulto na vida da criança fortalece seus vínculos ao interagir com outras 
crianças. Nunca houve queixa ou casos registrados de agressão às crianças que são acom-
panhadas pela nossa equipe de saúde. Durante a consulta de puerpério, é intensificada a 
importância do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida e, após essa fase, fala-se 
sobre a introdução de alimentos de qualidade e em quantidade de vida, quando na consulta 
são sugeridos novos alimentos, frutas, legumes e verduras.

Há três meses, pais buscavam a unidade de saúde para atendimento médico e foi perce-
bido, ao analisar a caderneta de saúde da criança, que muitas delas estavam com quadro 
vacinal atrasado. Quando perguntado aos pais o porquê de não ter vacinado a criança, os 
motivos desse atraso, disseram que moravam no local há pouco tempo, ou perderam o pra-
zo da campanha para vacinas e acabaram por esquecer. 

Diante de tal situação, que logo poderia gerar um problema de saúde à criança, foi decidido 
em reunião mensal que todos os ACS fizessem uma busca das crianças em sua microárea 
e trouxessem as cadernetas de saúde das crianças. Foi acordado que, semanalmente, cada 
agente se reuniria com a equipe de saúde, fazendo nesse encontro a avaliação do quadro de 
vacinas. A cada semana eram trazidas em média 8 a 12 cadernetas. 

Alguns ACS procrastinam demais a atividade, deixando para o último momento, impedindo 
que ocorra agilidade no trabalho. Entende-se, também, que há certa dificuldade nessa ação, 
pois dependem do retorno dos moradores para dar continuidade ao trabalho proposto. 

A equipe de saúde atende a três povoados no município de Tobias Barreto, assim, é neces-
sário que os seus profissionais estejam bem organizados e em sintonia para que o ritmo e 
a eficiência correspondam ao esperado. À medida que recebiam as cadernetas de saúde, os 
agentes agendavam a vacinação para a data mais próxima dentro do cronograma semanal 
de vacina, conseguindo assim manter um quadro regularizado a partir desse mês em que se 
iniciou a campanha contra poliomielite e sarampo.
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O trabalho em equipe propicia uma interação maior entre os membros da equipe. Não há 
recusa do trabalho, há, por vezes, deficiência ou ineficiência no trabalho executado. O ato de 
protelar o trabalho muitas vezes atrapalha no seguimento do todo, assim, espera-se sempre 
que cada um cumpra com o trabalho proposto, no tempo previamente determinado.  

Quadro 1 - Questionário Puericultura, 2018.

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos 
(crescimento/desenvolvimento)? X

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças  
menores de 2 anos? X

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças  
até 2 anos do território? X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para  
o seu acompanhamento? X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou outra ficha com 
informações equivalentes, na unidade? X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre: 

QUESTÕES SIM NÃO

Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com 
os profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)? X

A equipe realiza busca ativa das crianças: 

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento materno 
exclusivo para crianças até 6 meses? X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos 
saudáveis e aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses 

da criança? 
X

Fonte: Autoria própria (2018).



IMPORTÂNCIA DO CUIDADO INTEGRAL À 
SAÚDE DA CRIANÇA NA UNIDADE DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DE NOVA NATAL, NATAL/RN
Rútila Taiane Praxedes Ritter  

Tulio Felipe Vieira De Melo

Durante o estudo do módulo Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento, 
muitas temáticas foram importantes para o entendimento de um bom funcionamento das 
unidades de saúde, bem como da qualidade dos serviços prestados à população. Entender 
a importância de prestar um serviço de qualidade à saúde da criança é fundamental na prá-
tica diária da atenção básica, e vem se tornando um tema recorrente nas reuniões técnicas 
das equipes e da própria gestão local. 

Determinar estratégias, metas e ações à saúde da criança na atenção básica são etapas 
essenciais para detectar de forma precoce alterações no seu crescimento e desenvolvimen-
to, bem como possibilitam ainda aos profissionais intervirem de forma positiva, diminuindo 
com isso os riscos de complicações e agravos à saúde integral da criança. O crescimento e o 
desenvolvimento são eixos referenciais para todas as atividades de atenção à criança e ao 
adolescente sob os aspectos biológico, afetivo, psíquico e social.

Baseado nisso o Ministério da Saúde procurou adotar medidas que pudessem promover 
atendimento de qualidade à saúde da criança, garantindo o crescimento e desenvolvimento 
adequados, além de qualidade nos serviços de saúde. Ações de promoção do aleitamento 
materno, incentivo às imunizações e acompanhamento adequado do crescimento e desen-
volvimento têm se tornado o centro das atenções na atenção primária da saúde da criança, 
qualificando os profissionais e os atendimentos prestados (BRASIL, 2012). 

Tomando como base inicial dessa intervenção a avaliação externa do Programa de Melhoria 
de Acesso e da Qualidade da Atenção (PMAQ), alguns pontos cruciais foram essenciais para 
perceber a fragilidade da temática na equipe 42 – Unidade de Nova Natal).  Infelizmente, 
essa  equipe estava desassistida de médico há quase um ano e durante esse período a saú-
de da criança foi deixada um pouco de lado. 

A enfermeira vinha tentando prestar um serviço de qualidade, porém, diante da alta 
demanda e também das suas limitações técnicas, a Atenção à Saúde da Criança foi um 
pouco negligenciada. 

Durante o estudo do módulo de saúde da criança, foi necessário reunir a equipe e analisar 
os quesitos do PMAQ e, a partir daí, percebemos o quão frágil se encontrava a Atenção à 
Saúde da Criança e da necessidade urgente de realizar intervenções. Entre as fragilidades 
identificadas, destacaram-se: o cuidado integral à criança; o estímulo ao aleitamento mater-
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no; seguimento rotineiro nas consultas de Crescimento e Desenvolvimento (CD); e busca 
ativa das crianças após o parto. 

Baseado nisso, a Dra. Rútila, médica recém-chegada à unidade, juntamente com a equi-
pe, decidiu realizar intervenções que procurassem promover melhoria nos serviços e na 
qualidade de vida dessas crianças, nas quais a equipe foi essencial para o sucesso dessas 
intervenções. Desde o início, as agentes de saúde foram acolhedoras e dispostas a ajudar 
no que fosse preciso. 

Anteriormente, mesmo quando havia outro profissional médico na equipe, esses pontos apre-
sentavam falhas. As consultas de puericultura não utilizavam a Caderneta de Saúde da Criança 
(CSC), pois muitos desses documentos não apresentavam nenhum registro ou descrição des-
se acompanhamento nos primeiros dois anos de vida. Não havia também busca ativa das 
crianças após o parto, bem como o incentivo à vacinação e ao aleitamento materno. 

Diante de alguns dados coletados durante essa reunião com a equipe, a médica percebeu 
que precisava “organizar a casa” e instituir, de forma correta, o que preconiza o Ministério 
da Saúde. Na verdade, essa microintervenção começou a ser desenvolvida e praticada bem 
antes do estudo desse módulo. 

Logo que essa médica entrou no programa, em janeiro de 2018, percebeu inúmeras falhas 
que precisavam ser corrigidas junto com toda a equipe, para que pudéssemos realizar um 
serviço de qualidade, com a finalidade de atender às expectativas em relação ao que a aten-
ção básica propõe e determina como cuidado continuado. Desde a sua entrada no programa 
até então, Dr. Rútila organizou, em conjunto com a equipe, o cuidado à saúde da criança. 

Inicialmente, a médica determinou um turno na agenda para realizar apenas o cuidado 
integral à saúde da criança. Assim, ficou estabelecido que toda quarta-feira pela manhã 
o atendimento médico se destinaria somente às crianças e adolescentes. Essas consultas 
procuram englobar o atendimento desde o recém-nascido (1ª consulta), acompanhamento 
de Crescimento e Desenvolvimento (CD), queixas diversas e atendimento do adolescente. 

As crianças que estão em acompanhamento de crescimento e desenvolvimento possuem 
as datas das consultas já determinadas mensalmente. Um mês a criança vem para consulta 
médica e no mês seguinte para a consulta com a enfermeira. Exceto se neste atendimento 
ela  perceber alguma alteração no crescimento e desenvolvimento, atraso vacinal ou qual-
quer outra queixa, nesse caso, a médica é informada e  ajustamos a agenda para trazer com 
maior rapidez a criança para um atendimento médico. 

Durante as consultas, a médica procura orientar e esclarecer às mães sobre diversos temas. 
Assim, orienta e incentiva  quanto ao aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, escla-
rece dúvidas alimentares, informa sobre medicamentos que não podem ser feitos sem 
prescrição, explica a importância da interação da criança com outras crianças e também em 
seu contexto familiar. 

Algo que a médica precisou trabalhar inicialmente durante as consultas foi a questão vaci-
nal. Muitas crianças apresentavam atraso de vacinas importantes. Desde então, em todas as 
consultas, explica a importância de manter sempre atualizada a vacinação da criança. Além 
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disso, procura explicar os riscos e as complicações desse atraso, e do impacto negativo em 
sua vida caso a criança apresente alguma doença que pode ser evitada pela vacinação. 

Dr. Rútila procurou instituir com a enfermeira da nossa equipe um protocolo de suplementa-
ção de ferro para crianças que iniciaram a alimentação após os 6 meses de vida. Assim, todas 
as mães, a partir do 6º mês, são questionadas sobre a utilização de sulfato ferroso e a sua 
dosagem, para verificar se  está adequada ao peso de suas crianças. Essa medida é realizada 
mensalmente e ajustada de acordo com a alteração do peso ou de outros achados clínicos. 

Há ainda a busca ativa de todas as crianças/puérperas cuja consulta de pré-natal foi realiza-
da pela médica. Ao finalizar o pré-natal, devido ao parto, as agentes comunitárias de saúde 
se encarregam de marcar a primeira consulta do recém-nascido. Normalmente as consultas 
acontecem no dia da coleta do teste do pezinho, na unidade. Mesmo quando não é dia de 
atendimento à saúde da criança, a avaliação do recém-nascido é realizada, possibilitando 
assim o atendimento precoce e o estabelecimento do cuidado continuado.

Com a adoção dessas medidas, pudemos perceber o impacto positivo na atenção integral à 
saúde da criança em nossas unidade. Atualmente, existe uma rotina semanal e mensal nos 
serviços prestados à essa população, bem como no controle de morbimortalidade. 

Há ainda melhor controle desses dados, devido aos atendimentos realizados no Prontuário 
Eletrônico, por meio dos quais conseguimos ter um controle geral, no final de cada mês, dos 
atendimentos realizados, das principais demandas e do controle da vacinação. Esses dados 
nos permitem construir estratégias e traçar metas de controle de qualidade dos serviços 
oferecidos em cada mês. 

Atualmente, existe um projeto sendo desenvolvido na unidade de Nova Natal acerca da saúde 
da criança. Durante as consultas, a médica pôde perceber que algumas crianças encontravam-
-se fora dos escores gráficos da caderneta da criança padronizados pelo Ministério da Saúde. 
Muitas crianças encontravam-se acima do peso e algumas em estado de desnutrição.

Tomando como base a identificação desses dados, Dra. Rútila procurou o colega médico Dr. 
José Ribamar, também vinculado ao Programa Mais Médicos, e, juntos, decidiram verificar 
se havia informações semelhantes a essas na equipe 43, à qual ele é vinculado. A partir da 
comparação desses dados, resolveram realizar uma abordagem coletiva e multidisciplinar 
nessas crianças. 

Assim, juntamente com alguns profissionais da odontologia, que já realizam um trabalho na 
escola do bairro, resolvemos elaborar um projeto e tentar intervir de forma positiva e con-
tundente na questão da obesidade/desnutrição infantil. Decidimos que iremos determinar 
um dia no mês e realizar uma ação na escola do bairro, em que calcularemos o IMC dessas 
crianças e traçaremos um gráfico com esses dados. 

De uma forma geral, nossa equipe e sobretudo a médica está bastante contente com o tra-
balho que estamos realizando na área da saúde da criança. Desde o início, Dra. Rútila pôde 
contar com o apoio de toda a equipe e com a adesão de uma grande parte das famílias na 
busca da manutenção do cuidado continuado em nossa área. 
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As intervenções realizadas pela médica desde o começo do programa foram e continuam 
sendo fundamentais para o estabelecimento da atenção integral adequada a essa popu-
lação. Para nossa médica, é extremamente gratificante poder conhecer e acompanhar 
mensalmente as crianças e suas famílias, bem como intervir de forma positiva quando 
algum agravo é identificado. 

E é essencial o planejamento e a manutenção de estratégias de saúde pública específicos 
para a população infantil, assim como a promoção de ações específicas sobre esse tema, 
que esclareçam as principais dúvidas sobre saúde da criança, por parte dos profissionais de 
saúde. 

Realizar ações educativas na saúde da criança promove práticas integrativas do cuidado, 
garante acesso continuado e possibilita humanização dos serviços oferecidos. Além disso, 
possibilita a promoção e prevenção da saúde como um todo, garantindo assim a manuten-
ção da qualidade de vida de todos os componentes do âmbito familiar.
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ASSEGURANDO UMA INFÂNCIA FELIZ NA 
UBS REMÉDIOS, EM BREJINHO/RN

Silenays Villalon Batista 
Tulio Felipe Vieira De Melo

A infância é a etapa da vida mais importante de um ser humano, desde o pré-natal, em que 
necessita de cuidados para favorecer o crescimento e desenvolvimento saudáveis. É um 
período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas, formada a par-
tir da interação entre a herança genética e as influências do ambiente em que a criança se 
desenvolve. 

Os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências para 
indivíduos e comunidades na idade adulta. Para a promoção da saúde da criança, é essencial 
compreender suas peculiaridades, bem como as condições ambientais favoráveis e desfa-
voráveis ao seu desenvolvimento, pois o cuidado cotidiano nas consultas de crescimento e 
desenvolvimento é o melhor espaço para promover saúde e prevenir agravos das doenças 
(ALVES, 2008).

Nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) Remédios, do município Brejinho – RN, contamos 65 
crianças entre 2 e 9 anos, sendo 32 crianças menores de 2 anos e 15 menores de 1 ano de 
idade. Nossa equipe se esforça para oferecer uma atenção de qualidade nas consultas de 
crescimento e desenvolvimento e torná-las prioridade para nossa equipe. 

No mês de agosto de 2020, na reunião mensal discutimos e fizemos uma autoavaliação 
sobre nosso trabalho na saúde da criança e do adolescente das áreas de nossa abrangên-
cia. Participaram da reunião: médica, enfermeira, técnica de enfermagem, dentista, auxiliar 
da dentista, recepcionista e os três agentes comunitários de saúde. Começamos a reunião 
discutindo o questionário proposto:

Quadro 1 - Questionário para Microintervenção 

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos 
(crescimento/desenvolvimento)? X

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção a crianças  
menores de 2 anos? X

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças  
até dois anos do território? X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para  
o seu acompanhamento? X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou outra ficha  
com informações equivalentes, na unidade? X
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No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre: 

QUESTÕES SIM NÃO

Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com os 
profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)? X

A equipe realiza busca ativa das crianças: 

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento materno  
exclusivo para crianças até 6 meses? X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos saudáveis 
e aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses da criança? X

Fonte: Dados da UBS (2018).

Após discutirmos cada ponto do questionário e percebermos que nossa equipe conta com 
várias potencialidades, observamos que realizamos o acompanhamento regular das crian-
ças por meio das puericulturas, desde seu nascimento até os 2 anos. Os agentes de saúde 
informam a enfermeira quando a criança e a mãe já estão em casa para fazer a visita puer-
peral e teste do pezinho antes do 7º dia de vida. 

Com base nos protocolos preconizados pelo o Ministério da Saúde, a médica faz um 
minucioso exame físico do recém-nascido, em avalia  sua condição física, suas respostas 
fisiológicas e reflexos em geral. Essas informações nos permitem estratificar os riscos, 
cientes que as condições socioeconômicas da família também são um elemento crucial 
para uma avaliação adequada. 

Assim, fazemos o cadastramento da criança com os dados essenciais para sua identificação e 
condições perinatais e pós-natais de interesse como peso ao nascer, complicações pós-parto 
e a vacinação, as quais são registradas na caderneta da criança e no prontuário pessoal. 

Nosso município conta com uma sala de vacina central, pois na zona rural onde traba-
lhamos não temos geladeira para sua correta conservação, mas nossa equipe tem uma 
estratégia para enfrentar essa dificuldade: a enfermeira semanalmente leva para a UBS 
as vacinas necessárias, cuja quantidade é previamente informada pelos Agentes de Saúde 
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que ajudam no controle das crianças com atrasos no calendário de vacinal e consultas de 
crescimento e desenvolvimento.

No agosto dourado do ano de 2020, fizemos ações para promover a importância do aleita-
mento materno exclusivo até os 6 meses com a adequada introdução dos alimentos a partir 
dos 6 meses, e complementar até os 2 anos. Também realizamos outras ações, como a con-
sulta de puericultura coletiva, que acontece a cada três meses. 

Nessa ocasião, convidamos a fonoaudióloga do nosso Núcleo de Apoio à Saúde da Famí-
lia (NASF), que nos ajuda  a avaliar as crianças, além de todas as crianças menores de 2 
anos com suas mães, e fazemos uma palestra sobre a importância da puericultura para 
o bom desenvolvimento da criança, após fazermos as respectivas mensurações regis-
trando tudo em suas cadernetas. 

Em seguida, na sala da enfermeira, nos reunimos sobre uma manta no chão e explicamos 
como devem banhar o bebê, como alimentar, amamentar, observar e estimular os diferen-
tes reflexos de acordo com sua idade. Orientamos sobre a importância de evitar acidentes 
do lar, citando os mais comuns em cada idade, e sobre os danos psicossociais ocasionados 
à criança pela violência familiar e como diminuir sua incidência.

Essa experiência tem sido muito proveitosa, porque em conjunto todas as mães transmitem 
suas vivências e inquietudes. E, assim, elevamos os nossos conhecimentos e os das novas 
mães, que em muitas ocasiões, por vergonha, não perguntam suas dúvidas nas consultas 
de puericultura individual. 

O fortalecimento do trabalho em equipe foi notório, após a realização das puericulturas 
coletivas, e observamos que todas as mães levam as crianças às consultas de crescimento e 
desenvolvimento sem atrasos para que suas crianças tenham uma infância feliz. 
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SAÚDE DA CRIANÇA 
IMPORTÂNCIA DO CUIDADO CONTINUADO 

NA ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADE  
DE NOVA NATAL, NATAL/RN

José Ribamar De Lima Júnior 
Maria Betânia Morais De Paiva

Durante o estudo do módulo Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento do 
PEPSUS, muitas temáticas foram importantes para o entendimento de um bom funciona-
mento das unidades de saúde, bem como da necessidade de intervenções mais efetivas 
com relação ao tema citado. 

Afinal, promover atenção integral e cuidado continuado à saúde da criança é um dos desa-
fios da atenção básica. Devido à insuficiência na assistência das equipes de estratégia de 
saúde da família, a prática contínua e integrativa de cuidados para essa população fica negli-
genciada e, em muitos casos, com agravos significativos à sua saúde.

O acompanhamento das crianças de forma regular e rotineira, com uso do Caderno de Saú-
de da Criança (CSC), vem sendo um dos pilares da melhoria da saúde pública no Brasil. 
Para tanto, o CSC aborda orientações para a organização do processo de trabalho, questões 
tradicionais como o acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento da criança; 
supervisão das imunizações, e até temas característicos da modernidade, como a alimenta-
ção saudável, tão essencial de ser trabalhada na situação atual de epidemia de obesidade 
infantil; e a prevenção de acidentes e as medidas de prevenção e cuidado à criança em situ-
ação de violência também são abordadas nesse documento (BRASIL, 2012).

Baseado nesse contexto, é fundamental traçarmos metas e ações que permitam promo-
ver rotineiramente o cuidado continuado, bem como a introdução de medidas que possam 
diminuir os agravos à saúde infantil. Assim, tomando como base inicial dessa intervenção a 
avaliação externa do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade da atenção (PMAQ), 
foram perceptíveis alguns pontos frágeis na equipe 043 da Unidade de Nova Natal. 

A equipe encontrava-se sem assistência médica há vários meses, por isso, os atendimentos 
à saúde da criança estavam sendo realizados pela enfermeira. Praticamente, a puericultura 
não estava sendo feita e os atendimentos eram baseados nas queixas /patologias.

Quando era diagnosticada alguma alteração, as crianças eram encaminhadas ao pediatra 
na tentativa de resolver o quadro. Muitas vezes, as consultas com os pediatras demoravam, 
devido à problemática das longas filas de espera nos sistemas, e isso acabava agravando 
ainda mais a saúde da criança e a manutenção do cuidado continuado. 
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Por mais que a enfermeira da equipe fosse uma excelente profissional e com grande expe-
riência na atenção básica, infelizmente, ela não conseguia prestar um serviço de qualidade 
devido à alta demanda e à falta de assistência médica na equipe. Infelizmente, não havia 
promoção/ prevenção do cuidado e sim o encaminhamento para tratamento dos agravos à 
saúde da criança.

Desde a sua entrada no Programa Mais Médicos (PMM), durante as inúmeras reuniões téc-
nicas da equipe 43, Dra. Maria Betânia percebu alguns pontos da avaliação do PMAQ não 
vinham sendo praticados como preconiza o Ministério da Saúde (MS). 

Não estavam sendo realizadas consultas de puericultura nas crianças de até 2 anos de idade, 
bem como a utilização da caderneta de saúde da criança para o seu acompanhamento. Não 
havia registro de atendimentos nas cadernetas, que muitas vezes eram utilizadas somente 
para verificar e atualizar vacinação. Outro ponto frágil era a prática do aleitamento materno 
e a busca ativa da quantidade de crianças assistidas pela equipe.

Diante das falhas e dificuldades vivenciadas desde o início da minha entrada no progra-
ma, em janeiro de 2018, a médica percebeu que precisava realizar algumas intervenções 
e procurar adaptar o atendimento prestado à saúde da criança ao que preconiza o MS.  
Na verdade, essa microintervenção já estava sendo realizada muito antes do início do atual 
módulo, pois, logo que percebeu a falha na equipe, procurou iniciar os atendimentos de 
puericultura de forma regular e rotineira. 

Inicialmente, enfrentou resistência por parte das agentes comunitárias de saúde (ACS), quan-
do coloquei nas reuniões que, para realizar os atendimentos regulares, deveríamos ter um 
turno específico para esses atendimentos. Alguns ACS não aceitaram tal determinação, por 
acreditar que “tirar um turno da agenda” só para atendimentos de criança seria um prejuízo 
enorme na agenda de atendimentos gerais. Assim, instituir um turno com essa finalidade foi 
um grande desafio desde o início do programa. 

Com o passar dos meses e mediante os resultados obtidos, conseguiu mostrar para as agen-
tes de saúde que a prática de promoção/ prevenção de saúde tem um resultado a médio e 
longo prazo, e que faz parte da atenção básica. Mostrou que, ao longo desses oito meses 
de programa, ocorreu uma diminuição da procura de atendimento por parte das mães com 
relação a queixas respiratórias, gastrointestinais, angústia por falta de informações, entre 
outras queixas diversas.

Atualmente, as consultas de puericultura são realizadas em conjunto com a enfermeira da 
equipe. Um mês a criança passa em consulta médica e no mês seguinte com a enfermeira. 
Dessa forma, promovemos de forma contínua e regular o acesso ao cuidado continuado da 
criança. Há, durante as consultas, intervenções e orientações sobre alguma alteração evi-
denciada ou quaisquer dúvidas dos familiares que possam surgir.

Ainda nesse enfoque de Atenção à Saúde da Criança, a médica dá ênfase, nas consultas, na 
parte de alimentação saudável, incluindo aleitamento materno exclusivo até os 6º mês. Des-
taca também a importância de se realizar a triagem neonatal, prevenir de acidentes, manter 
vacinas atualizadas, de estar sempre com a caderneta da criança em todas as consultas e 
das orientações sobre violência familiar. 



Realizamos, ainda, a busca ativa das crianças utilizando o final do pré-natal para marcar as 
consultas, bem como o controle de crianças que necessitam de cuidado integral e continuado.  

Atualmente, existe um projeto em desenvolvimento na Unidade Básica de Saúde de Nova 
Natal em torno da saúde da criança. Durante as consultas, a médica percebeu que algumas 
crianças encontravam-se fora dos escores gráficos padronizados pelo MS e presentes na 
caderneta da criança. 

Muitas crianças encontravam-se acima do peso e poucas em estado de desnutrição.  Toman-
do como base a identificação desses dados, Dra. Maria Bethânia procurou a colega médica 
da equipe 42, Dr. Rútila Praxedes, que também está vinculada ao PMM,  e foram verificar se 
havia dados semelhantes na sua equipe. 

A partir desses dados, resolvemos realizar uma abordagem coletiva e multidisciplinar no 
atendimento a essas crianças. Juntamente com alguns profissionais da odontologia, que já 
realizavam um trabalho na escola do bairro, decidimos elaborar um projeto e tentar intervir 
de forma positiva e contundente na questão da obesidade/desnutrição infantil. 

Para isso, iremos determinar um dia no mês e vamos realizar na escola do bairro uma ação, 
em que iremos pesar e medir o Índice de Massa Corpórea dessas crianças e traçar um grá-
fico com esses dados. O objetivo é identificar as crianças que se encontram em quadro de 
obesidade e desnutrição, e intervir por meio de ações educativas e de promoção e preven-
ção da saúde. 

Ainda temos alguns pontos que precisam ser amadurecidos nesse projeto, além da neces-
sidade de melhor adesão de outros profissionais à ação. Esperamos conseguir conquistar 
público para o desenrolar desse projeto, bem como para melhorar  esses escores e a quali-
dade de vida dessas crianças.

De uma forma geral, estou bastante satisfeito com o trabalho que venho realizando no ser-
viço de Atenção à Saúde da Criança. Durante esses meses, percebi que a adoção de medidas 
simples foi crucial e significativa para mudar o cenário do cuidado continuado na minha 
equipe, proporcionando a  diminuição no número de atendimentos de nossas crianças em 
acolhimento e na pressão da população por atendimento dessas crianças fora do período 
das consultas regulares, em consulta de agravos agudos como pneumonia, diarreia, febre, 
por exemplo, e outras demandas que eram altas em nossa equipe. 

Assim, as mães, que hoje em dia já estão mais orientadas sobre as queixas e agravos prin-
cipais da infância, já não levam suas crianças para atendimento por uma simples febre, ou 
por um episódio de fezes amolecidas.  Elas já sabem esperar a data das consultas regulares, 
já sabem o que é o “normal” na criança e o que é doença e requer maior atenção.

Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde estabeleçam estratégias e ações con-
tinuadas sobre a saúde da criança na atenção básica, fornecendo assim melhor qualidade 
nos serviços oferecidos, autonomia nas escolhas das decisões e promoção e prevenção da 
saúde, diminuindo assim os agravos e impactos negativos à sua saúde.
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CRIANÇA TAMBÉM REQUER ATENÇÃO  
EM UMA UNIDADE BÁSICA DE  

SAÚDE EM MACAPÁ/AP
Isabela Marques de Farias  
Cleyton Cezar Souto Silva

Considerando o contexto biológico, o termo crescimento refere-se ao aumento da estatura 
ao decorrer da infância e adolescência, cessado ao término do aumento da altura. Já o termo 
desenvolvimento é mais amplo, englobando o próprio crescimento além de outros concei-
tos. No entanto, desenvolver-se significa avançar patamares, não apenas estruturais, mas 
também intelectuais, ganho de habilidades, resistência biológica e emocional, dentre outros 
(BRASIL, 2002).

O crescimento e o desenvolvimento são os principais indicadores das condições de saúde 
na infância. Nas últimas décadas, estando-se ciente dos reflexos da economia, educação, 
saúde, meio ambiente sob o desenvolvimento e crescimento infantil, buscou-se utilizar-se 
desses parâmetros para avaliar não apenas a saúde desses indivíduos, como também o 
desenvolvimento do país. Foi estabelecido que o melhor método de acompanhamento des-
ses indicadores seria o registro da estatura, peso, índice de massa corporal e de marcos do 
desenvolvimento pré-estabelecidos, a ser feito durante as consultas de puericultura de for-
ma rigorosa e continua até os 10 anos de idade (HOCKENBERRY; WILSON, 2011).

Para registro dos parâmetros citados, utiliza-se desde 1984 a Caderneta da Criança (CC). 
Inicialmente, esse documento servia de instrumento apenas de registro, no entanto, entre 
1984 a 2003 sofreu modificações e passou a servir também como meio de instrução dos pais 
a respeito dos direitos infantis e de alguns marcos do desenvolvimento da criança. Em 2015, 
a CC passou a ser denominada Caderneta de Saúde da Criança (CSC) e se transformou em 
um livreto mais completo e instrutivo para pais e profissionais da saúde. 

A CSC é distribuída nacionalmente em hospitais e maternidades de forma gratuita pelo 
Ministério da Saúde aos pais de recém-nascidos e deve ser apresentado em todas as consul-
tas, internações e vacinações da criança. Durante todos os principais atendimentos em que 
a criança for recepcionada em estabelecimentos de saúde, a caderneta deverá ser entregue 
ao profissional de saúde, que deverá registrar o ocorrido. É de extrema importância que os 
pais sejam orientados a levarem sempre a caderneta aos atendimentos, a lerem as informa-
ções contidas nela e a guardarem com todo cuidado evitando perdas (BRASIL, 2004).

Após o estudo do módulo  Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento, toda 
equipe concluiu, com muito orgulho, que em nossa área de atuação a atenção à criança 
está sendo realizada de forma admirável. Ao responder ao questionário dessa  microinter-
venção, notamos que quase todos os parâmetros estão sendo seguidos com rigor pelos 
profissionais. Felizmente, não tivemos  dificuldades ao respondê-lo justamente porque em 
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nossa equipe o Programa de Crescimento e Desenvolvimento é um dos que apresenta maior 
sucesso, e a maioria das Agentes de Saúde esta há muitos anos atuando na equipe, assim, 
possuem grande intimidade com as famílias. 

Acompanhamos de perto as crianças da área, registramos em ficha espelho os dados da 
CSC, fazemos buscas ativas na área, avaliando se as consultas e vacinas das crianças estão 
em dia. Além disso, realizamos visitas domiciliares aos recém-nascidos e realizamos ações 
buscando atingir o público infantil, entre outras medidas.

As consultas de puericultura em nossa equipe são intercaladas entre médico e enfermeiro. 
Durante as consultas médicas, o médico (a) enfatiza sempre a importância da caderneta e 
de sua leitura, a importância da assiduidade nas consultas, de uma boa alimentação, do 
aleitamento materno no mínimo até os 2 anos de idade, da atualização das vacinas, do rela-
cionamento familiar e da frequência na escola.

O dia 18 de agosto de 2020  foi um dos dias em que trabalhamos empenhados em prol do 
público infantil. Utilizamos nesse dia uma das escolas de nossa área para realizar uma ação 
social, objetivando vacinar o maior número possível de crianças contra o sarampo e a polio-
mielite (respeitando a atual recomendação do Ministério da Saúde).

Para atrair as famílias, contamos com a apresentação de uma equipe de palhaços, distribuição 
de  lanches e dinâmicas infantis. Também foram realizadas consultas aos que desejassem, 
aferição de glicemia e pressão arterial, orientações alimentares e de prevenção de doenças. 
Em um período de trinta dias, essa foi a segunda ação que realizamos atendendo crianças e 
familiares, e continuamente estamos elaborando atividades semelhantes a essa.

Durante a ação social que realizamos, buscando vacinar o maior número de crianças pos-
síveis, a médica da equipe pôde entrar em contato com diferentes realidades enquanto 
consultava as crianças e seus pais. 

A maioria dos pais estava nitidamente preocupada com a adequação do calendário das crian-
ças já que, devido ao surto de sarampo, as orientações vacinais sofreram algumas mudanças. 

Independentemente de nível de instrução ou classe social, um problema era nítido: gran-
de parte dos pais estava confusa e insegura quanto à necessidade ou não de seu filho 
receber a vacina. E, mesmo após orientações da médica da equipe, muitos deles ainda não 
se davam por satisfeitos, principalmente quando seu filho não estava entre as crianças 
que iriam ser vacinadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, os critérios para imunização contra sarampo são:

• Dose zero: Devido ao aumento de casos de sarampo em alguns estados, todas as crianças de 6 
meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas (dose extra).

• Primeira dose:  Crianças que completarem 12 meses (1 ano).

• Segunda dose: Aos 15 meses de idade, última dose por toda a vida.
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Tomou apenas uma dose até os 29 anos de idade:

• Se você tem entre 1 e 29 anos e recebeu apenas uma dose, recomenda-se completar o esquema 
vacinal com a segunda dose da vacina;

• Quem comprova as duas doses da vacina do sarampo, não precisa se vacinar novamente.

Não tomou nenhuma dose, perdeu o cartão ou não se lembra?

• De 1 a 29 anos - São necessárias duas doses (Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-
-z/sarampo. Acesso em 20/09/2020)

Claramente, houve uma falha de comunicação entre os pais e os técnicos da equipe, bem 
como entre a própria enfermeira e esses profissionais,  que se atrapalhavam ao tentar orien-
tar quem procurava ajuda. Isso acabou aumentando bastante a  demanda de atendimento 
médico,  já que muitos que entravam na fila para se consultar apenas queriam esclarecere-
cimento sobre as suas dúvidas básicas sobre a vacina.

A despeito disso, a ação foi um sucesso, porém ficaram aprendizados. Em um próximo evento 
desse porte, será essencial reunir toda equipe ao menos um dia antes, para que juntos pos-
samos solucionar qualquer dúvida dos integrantes. Dessa forma, poderemos preparar todos 
para solucionarem qualquer questionamento que venha a surgir por parte dos pacientes. 

Também acreditamos que será extremamente útil colocar cartazes com orientações e dúvi-
das comuns, além de fazer uma breve apresentação, no intervalo das dinâmicas, explicando 
sobre o tema que será abordado no evento. 

Acredito que a insegurança por parte dos pacientes e funcionários ocorreu devido a um 
desencontro de informações divulgadas na mídia sobre o tema e à falta de posicionamento 
claro do Ministério da Saúde (MS) a esse respeito. Incluisve, a médica de nossa equipe, ao 
procurar um documento oficial no site do ministério, teve dificuldades em achar algo escla-
recedor sobre esse assunto. 

Como ponto positivo, nossa ação conseguiu atingir muito mais do que o quantitativo espe-
rado e isso se deve ao excelente trabalho de divulgação que fizemos. Para uma próxima, 
esperamos preencher as lacunas deixadas pelo último evento e sermos cada dia mais efeti-
vos em nossos objetivos. 

http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo
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DEBILIDADES E POTENCIALIDADES  
DA/ NA APLICAÇÃO DA POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À 
SAÚDE DA CRIANÇA NA ATENÇÃO BÁSICA

Dayan Cervantes Valdes 
Cleyton Cezar Souto Silva

As crianças ocupam um espaço importante no cenário das estratégias e ações de saúdes 
implantadas no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo assim seu amplo acesso aos ser-
viços, bem como recursos para a manutenção de uma vida saudável. Considerando esse 
contexto, e a partir de novos estudos, debates e encontros, por meio de entidades, políticos 
e representantes de instituições, foi estabelecida pela Portaria 1.130, em 5 de agosto de 
2015, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). 

A PNAISC busca integrar os princípios do SUS na garantia de melhoria e qualificação dos 
cuidados, por meio da articulação dos serviços que compõem a rede de atenção à saúde 
(BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, temos a Atenção Básica, que influencia positivamente a construção e partici-
pação do cuidado longitudinal das crianças. Nesse nível de atenção, as ações de enfermagem 
estão voltadas para a avaliação e busca de estratégias que viabilizem a qualidade de vida e 
suprimento das necessidades, na qual os profissionais estão sempre atentos à saúde das 
crianças, gerenciando e articulando as ações voltadas à promoção e prevenção de doenças, 
reduzindo assim os índices de morbimortalidade (REICHERT et al., 2012).

Nossa equipe realiza consultas de puericulturas nas crianças menores de 2 anos de vida 
para avaliar o crescimento e desenvolvimento por meio da verificação do seu  peso, altura, 
circunferência cefálica e torácica. 

Esses dados são registrados na caderneta da criança,  em que também há o controle das 
datas das vacinas aplicadas, dos exames especiais realizados como, por exemplo, o teste do 
pezinho, e no seu prontuário individual existente na unidade. As consultas são realizadas 
mensalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS), feitas por protocolos de atendimentos a 
crianças e por ordem de prioridades. 

Nós  realizamos busca ativa dos recém-nascidos nas áreas atendidas por nossa unidade, por 
meio das visitas domiciliares feitas pela equipe, por intermédio dos agentes comunitário. 

Nessas ocasiões, fazemos o cadastramento dessas crianças e programamos sua primeira 
consulta na unidade, quando são registrados os riscos ambientais, biológicos e domésticos 
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que influam no desenvolvimento da criança. Também realizamos uma avaliação completa 
mediante um exame físico (céfalo/caudal) para identificar alguma anomalia pós-natal.      

Nossa equipe trabalha para evitar o nascimento de crianças prematuras, com baixo peso 
ou algum tipo de doença que ponha em perigo a vida do bebê. Para isso, realiza consulta 
com a grávida desde o começo da gravidez, fazendo palestras educativas sobre a adequada 
alimentação, interconsultas com a nutricionista e a indicação de vitaminas durante e depois 
da gravidez, além de acompanhamento do peso materno e fetal. 

Também são feitas ações de saúde na área, focadas na prevenção de doenças gastrointesti-
nais e respiratórias, assim como na higiene bucal, assim evitamos que crianças morram por 
desidratação e outras complicações mais graves.

A equipe interviu e realizou acompanhamento de uma criança de 1 ano com várias consul-
tas por falta de ar, infecção respiratória de repetição, signos clínico de asma bronquial, com 
escasso ganho de peso e esquema de vacinas atrasadas. A mãe dessa criança era uma ado-
lescente de 15 anos, com histórico de abandono dos estudos, cujo marido, pai da criança, 
era pescador, fumante, ambos vivendo em um domicílio com más condições higiênicas. 

A equipe realizou ações educativas, tendo a assistente social incorporado  a mãe   aos  estu-
dos e  a um beneficio. A criança foi avaliada, diagnosticada, classificada e tratada pelo clínico 
geral da unidade e acompanhada por especialista em Pediatria. Atualizamos seu esquema 
de vacinação e fizemos um acompanhamento da altura, peso, circunferência torácica men-
salmente obtendo ótimos resultados no crescimento e desenvolvimento da criança.

O SUS recebeu o mandato específico do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para 
promover o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes, mediante a atenção integral 
à saúde, que pressupõe o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde nos três níveis 
da atenção. Essa tarefa exige o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, a pre-
venção de doenças e agravos, a atenção humanizada e o trabalho em rede (BRASIL, 2010a).

A infância é um período em que a maior parte das potencialidades humanas desenvolve-se 
(BRASIL, 2009). Assim, os problemas enfrentados pela criança desde a tenra idade poderão 
trazer graves consequências na fase adulta. Crianças e adolescentes devem ser entendidos 
como sujeitos de direitos, com especificidades que merecem tratamento prioritário pelas 
políticas públicas de saúde (BRASIL, 2010b).

A equipe trabalha contra a violência infantil por meio do apoio do assistente social e psicó-
loga do grupo do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Qualquer indício de violência 
e agressão a crianças e adolescentes é rapidamente investigado e denunciado às autori-
dades pertinentes.

Como debilidades da nossa unidade, ainda nos falta alcançar a sistematização dos aten-
dimentos das consultas a crianças saudáveis (puericulturas) com a periodicidade que 
corresponde, trabalhar para evitar ter crianças com vacinas atrasadas e melhorar a qualida-
de de vida das crianças. 
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Como potencialidade, a equipe tem identificado e cadastrado na UBS 100% das crianças de 
nossa área, além de contarmos com estoque de medicamentos para tratar doenças mais fre-
quentes e uma equipe composta por  enfermeira, técnica em enfermagem e um clínico geral.

Com a continuidade de nosso trabalho, sistematização e periodicidade esperamos  alcançar 
qualidade em nossos atendimentos, melhorar a saúde infantil, reduzir a mortalidade infan-
til, trabalhar na  promoção e proteção do crescimento e desenvolvimento da criança. E ainda 
elencar ações clínicas e de atenção integral no cuidado dos principais agravos, doenças pre-
valentes e fatores de riscos relacionados à saúde infantil.
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ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E AÇÕES 
DESENVOLVIDAS EM UMA UBS  

DO RIO GRANDE DO NORTE
Ana Lúcia Lins Pinto 

Maria Helena Pires Araújo Barbosa

Nossa quinta microintervenção trata da Atenção à Saúde da Criança e foi dividida em eta-
pas. A primeira etapa consiste na resolução de um questionário com o objetivo de conhecer 
sobre a realização de ações preconizadas para o Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ/AB) em nossa Unidade Básica de Saúde (UBS). 

A segunda etapa baseia-se na descrição de como é realizada a Atenção à Saúde da Criança 
em nossa UBS incluindo a exposição de atividades as quais consideramos exitosas. E a ter-
ceira etapa consiste em um relato de experiência englobando todos os pontos acima.

Inicialmente, a proposta seria a convocação de uma reunião com toda a equipe para discu-
tirmos sobre diversos aspectos envolvendo a saúde da criança e a resolução do questionário 
disponibilizado pela plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Sistema Único de 
Saúde (AVASUS), na biblioteca do módulo em questão. 

No entanto, foram três tentativas frustradas de reunião com a equipe, as quais foram cancela-
das devido à diversos fatores como a convocação da equipe, de última hora, pela coordenação 
de atenção básica para organização de eventos para a população; urgências, problemas e 
reclamações na unidade, entre outros. Sendo assim, a equipe optou em não mais reservar 
turno para reunião pois estaria prejudicando o andamento dos atendimentos na UBS.

Dessa forma, a análise do questionário foi realizada em um tempo breve, por mim, após os 
atendimentos de rotina do dia. Entre as questões, percebemos que nossa equipe não pos-
sui cadastramento atualizado de crianças até 2 anos no território, não há espelhos das suas 
cadernetas de saúde ou outra ficha com informações equivalentes na unidade. 

No acompanhamento delas não há registros sobre estado nutricional, acidentes e há 
fragilidades em relação à busca ativa das criança, que serão detalhadas no anexo do ques-
tionário abaixo.
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Quadro 1 - Questionário sobre ações de saúde da criança preconizadas pelo Programa de Melhoria 
do Acesso e Qualidade da Atenção Básica em uma UBS em Apodi/RN.

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até 2 anos (cres-
cimento/desenvolvimento)? X

A equipe utiliza protocolos voltados para atenção  
a crianças menores de 2 anos? X

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças  
até 2 anos do território? X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para  
o seu acompanhamento? X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou outra ficha  
com informações equivalentes, na unidade? X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre:

QUESTÕES SIM NÃO

Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar conjuntamente com os 
profissionais de outro serviço (CRAS, Conselho Tutelar)? X

A equipe realiza busca ativa das crianças:

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento  
materno exclusivo para crianças até 6 meses? X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de alimentos saudáveis 
e aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses da criança? X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Essas questões foram repassadas para alguns membros da equipe que estavam presentes, 
antes dos atendimentos do dia seguinte (já que não foi possível reunir todos), e proposto 
pela médica uma ação que envolvesse as fragilidades observadas acima. Porém, a equipe 
não aceitou realizar mais ações, visto que custaria mais dias sem atendimento. Sendo assim, 
restou a opção de relatar sobre a atividade exitosa desenvolvida na UBS.

Após essa primeira etapa, seguimos com a segunda etapa detalhando sobre a Atenção à 
Saúde da Criança em nossa unidade. Essa atenção inicia-se na visita domiciliar puerperal, 
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na qual a enfermeira, juntamente com a técnica de enfermagem e o Agente Comunitário de 
Saúde responsável pela respectiva área, realizam a primeira avaliação do RN e aproveitam 
a ocasião para orientar a família sobre os cuidados com o recém-nascido (RN), a vacinação 
e amamentação. 

O acompanhamento segue com as consultas de puericultura das crianças de até 2 anos 
(crescimento/desenvolvimento) realizadas na UBS pela enfermeira, nas sextas-feiras pela 
manhã, em que ela realiza o preenchimento da ficha cadastral, medidas antropométricas e 
anotações na caderneta da criança. 

Nas quartas-feiras pela manhã, são administradas as vacinas. Se durante esse acompanha-
mento for notada alguma alteração, a criança é encaminhada para a avaliação médica. Apesar 
de termos o conhecimento de que esse não é o acompanhamento adequado, devendo as 
consultas serem pelo menos alternadas entre médico e enfermeiro, foi a melhor maneira, 
segundo a equipe, encontrada para dar conta da alta demanda da unidade. 

Após a chegada da nova médica, houve uma tentativa de implantação de cronograma com 
turno para atendimentos de crescimento e desenvolvimento (C e D), porém sem sucesso.

Os agentes comunitários são responsáveis por preencher uma planilha para registro das 
crianças nascidas no ano corrente e a enfermeira deve registrar no sistema e-SUS as crianças 
que receberam vacinação. No entanto, a unidade não conta com os registros de acidentes, 
estado nutricional ou casos de prematuridade.  

Em relação aos casos de violência familiar, quando detectados durante as consultas, são 
encaminhados para o Conselho Tutelar e/ou para Centro de Referência especializado em 
Assistência Social. No entanto, o acompanhamento conjunto desses órgãos e da unidade 
dificilmente é estabelecido, e a equipe acaba sem ter conhecimento do desenrolar dos casos.

Em relação às ações desenvolvidas pela nossa Unidade Básica de Saúde (UBS) do CAIC, em 
Apodi-RN, podemos destacar o projeto de atenção à saúde bucal das crianças. Esse proje-
to foi criado pela dentista e pela técnica em saúde bucal, e é desenvolvida há um ano na 
unidade. São reservadas (na agenda da dentista) as terças-feiras de cada semana para aten-
dimento das crianças das creches localizadas nos arredores da UBS. 

A equipe também realiza palestras e teatros nas creches, envolvendo práticas de escovação 
com direito a brindes (escovas e brinquedos educativos) e aplicação de flúor. É uma ativida-
de bastante proveitosa, divertida e educativa tanto para as mães como para as crianças e 
conta com o apoio dos agentes de saúde e funcionários das creches.

Nossa unidade também promove ações de promoção do aleitamento materno exclusivo 
para crianças até 6 meses e ações de estímulo à introdução da alimentação saudável, junta-
mente com o aleitamento materno continuado a partir dos 6 meses de idade. Essas ações 
são realizadas pelo menos três vezes ao ano e contam com o apoio da médica, da enfermei-
ra, dos agentes comunitários de saúde e da nutricionista.

Nos eventos, são realizadas palestras relacionadas, principalmente, à alimentação adequa-
da para cada fase da criança, importância das consultas de C e D e vacinação. Ao final de 
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cada palestra, os profissionais dedicam-se a orientar e esclarecer dúvidas geradas ao longo 
das apresentações. Apesar de a UBS não ter estrutura ideal, nós fazemos algumas adapta-
ções no ambiente para melhoria dessa atenção. 

Nesse evento, o foco principal foi fazê-las compreender de uma maneira bem dinâmica 
quais alimentos eram saudáveis e os que não eram, separando-os em bandejas diferentes. 

Foi um momento de esclarecer as dúvidas e receber todas as orientações da nutricionista. 
Apesar do local improvisado, a interação foi bastante produtiva e gerou satisfação tanto da 
parte da equipe quanto das usuárias.

Para concluir, destacamos que as principais dificuldades encontradas para a resolução do 
questionário proposto foi o tempo corrido, as tentativas frustradas das reuniões e a falta de 
apoio de boa parte da equipe. 

Vale ressaltar também que a relaização dessas microintervenções têm se tornado cada vez 
mais difíceis para a médica, pois não são bem aceitas pela sua equipe, já que alteram a rotina 
de trabalho e a dinâmica dos atendimentos, gerando constantes reclamações. No entanto, 
acreditamos que são essenciais para a identificação das fragilidades em nosso serviço, tornan-
do possível um planejamento que possa proporcionar um melhor atendimento à população.



A UTILIZAÇÃO DA CADERNETA  
DE SAÚDE DA CRIANÇA  

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 
EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO SANTO AMARO DAS BROTAS/SE
Yeilín Rodríguez Jerez 

Maria Helena Pires Araújo Barbosa

A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas. 
No entanto, os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequên-
cias para os indivíduos e as comunidades (BRASIL, 2009). 

A Assistência à Saúde da Criança é uma atividade de fundamental importância em função 
da vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida, em que, por meio do acom-
panhamento da criança saudável, papel da puericultura, se espera reduzir a incidência de 
doenças, aumentando suas chances de crescer e desenvolver-se para alcançar todo seu 
potencial (CAMPOS et al., 2011).

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é considerado o eixo norteador da 
Assistência à Saúde da Criança, com ênfase na vigilância de fatores que podem interferir 
nesse processo. Assim, o acompanhamento das crianças pelas unidades de saúde é configu-
rado como uma das ações mais importantes para a redução do coeficiente de mortalidade 
infantil e seus componentes, e para o alcance de melhor qualidade de vida (MONTEIRO; 
FRANÇA JÚNIOR; CONDE, 2000).

De acordo com o exposto, foi realizada uma reunião com a equipe 2 do Programa Saúde da 
Família (PSF) Santo Amaro Das Brotas, para uma melhor avaliação das ações referentes à 
Atenção à Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento. 

Para realizar esse processo, foi escolhido o questionário a seguir, disponibilizado no mate-
rial do curso. Nesse ocasião, fizemos uma análise real das ações preconizadas, de modo a 
servir como ponto de partida para o desenvolvimento do Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
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Quadro 1 - Ações referentes à Atenção à Saúde da Criança na Estratégia Saúde da Família Santo 
Amaro de Brotas.

QUESTÕES SIM NÃO

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças 
de até 2 anos (crescimento/desenvolvimento)? X

A equipe utiliza protocolos voltados para a atenção a 
crianças menores de 2 anos? X

A equipe possui cadastramento atualizado de crianças 
até 2 anos do território? X

A equipe utiliza a caderneta de saúde da criança para o 
seu acompanhamento? X

Há espelho das cadernetas de saúde da criança, ou 
outra ficha com informações equivalentes, na unidade? X

No acompanhamento das crianças do território, há registro sobre: 

QUESTÕES SIM NÃO

Vacinação em dia X

Crescimento e desenvolvimento X

Estado nutricional X

Teste do pezinho X

Violência familiar X

Acidentes X

A equipe acompanha casos de violência familiar  
conjuntamente com os profissionais de outro serviço 

(CRAS, Conselho Tutelar)? 
X

A equipe realiza busca ativa das crianças: 

QUESTÕES SIM NÃO

Prematuras X

Com baixo peso X

Com consulta de puericultura atrasada X

Com calendário vacinal atrasado X

A equipe desenvolve ações de promoção do aleitamento 
materno exclusivo para crianças até 6 meses? X

A equipe desenvolve ações de estímulo à introdução de 
alimentos saudáveis e aleitamento materno continuado 

a partir dos 6 meses da criança? 
X

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Na Unidade de Saúde de Santo Amaro Das Brotas realizamos, todas as terças-feiras, con-
sultas programadas de puericultura de acordo com o que é recomendado pelo Ministério 
da Saúde: sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (1ª semana, 1º mês, 2º mês, 4º 
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mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (18º e 24º mês) e, 
a partir do 2º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.  

Essas faixas etárias são selecionadas porque representam momentos de oferta de imuniza-
ções e orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças. No entanto, as crianças 
que necessitem de maior atenção serão vistas com maior frequência.

A consulta de puericultura visa reduzir a incidência de doenças, favorecendo um crescimen-
to saudável com um acompanhamento periódico e sistemático com seguimento de seu 
crescimento e desenvolvimento, monitoramento da vacinação, orientações às mães sobre a 
prevenção de acidentes, manutenção de aleitamento materno, higiene individual e ambien-
tal e, também, pela identificação precoce dos agravos, buscando a intervenção efetiva e 
apropriada (CAMPOS et al., 2011).

Nesse sentido, orientamos desde o pré-natal sobre a importância do retorno precoce da 
mulher e do recém-nascido ao serviço de saúde após o parto, para a consulta de puericultura. 

Logo após a alta da maternidade, nessa primeira semana, a equipe realiza visita domiciliar 
com o objetivo de avaliar o estado de saúde da mãe e do recém-nascido, bem como de pro-
porcionar ações preventivas que contribuem para a redução da mortalidade infantil, como 
a orientação sobre os cuidados básicos com o recém-nascido, a checagem da vacinação, 
verificação da Caderneta de Saúde da Criança e relatório de alta da maternidade; orien-
tar registro de nascimento; orientar e realizar teste do pezinho e incentivar o aleitamento 
materno com orientações à puérpera. Caso o recém-nascido (RN) tenha sido classificado 
como de risco, a visita acontece nos primeiros três dias após a alta.

Nas reuniões de avaliação realizadas ao final de cada mês, fazemos levantamento de nas-
cidos vivos no mês, de recém-nascidos pesados ao nascer com menos de 2500 gramas, 
prematuros, além do número de crianças com vacinação em dia, de modo a manter atuali-
zado o cadastramento de crianças até 2 anos do território, conseguindo assim um adequado 
acompanhamento da evolução do crescimento e desenvolvimento da criança, e garantindo 
o monitoramento do desempenho da puericultura no município.      

A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é um instrumento de vigilância que facilita o acompa-
nhamento integral da saúde infantil (ALVES et al., 2009). Por esse motivo, em cada consulta 
de puericultura preenchemos adequadamente a CSC e o prontuário, com anotações legíveis 
e completas das informações principais como: anamnese e exame físico, peso, compri-
mento ou altura e perímetro cefálico; estado nutricional, crescimento e desenvolvimento, 
alimentação, vacinas em dia, teste do pezinho, prevenção de acidentes, violência familiar, 
identificação de problemas ou sinais de perigo segundo a idade, entre outros cuidados. 

Temos espelho das Cadernetas de Saúde das Crianças, com informações equivalentes, que 
fica arquivado na Unidade Básica. Realizamos busca ativa das crianças, por meio de visitas 
domiciliares, preferencialmente pelos agentes de saúde, a fim de identificar atraso vacinal, 
atraso das consultas de puericultura e realizar a orientação dos familiares. 
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Nesse momento, são anotadas as vacinas contidas na caderneta da criança e no cartão espelho, 
para poder ter o controle das vacinas já realizadas e as em atraso, assim como a data da próxima 
consulta agendada, para melhor monitoramento das crianças da área de abrangência.

Desde o pré-natal, orientamos as mulheres sobre os benefícios da amamentação exclusiva 
por seis meses e a manutenção do aleitamento materno complementado até os 2 anos ou 
mais, além de apresentar as desvantagens do uso de leites não humanos; e orientações 
quanto às técnicas da amamentação, para aumentar a sua habilidade e confiança.

Dada a importância de uma alimentação adequada durante o acompanhamento do cresci-
mento e desenvolvimento da criança, orientamos em cada consulta quanto à prática correta 
do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e a introdução adequada de alimentos a 
partir dessa idade, de forma gradativa, em adição ao leite materno, para atender às neces-
sidades nutricionais da criança. 

Em alusão à Semana Mundial da Amamentação (1° a 7 de agosto), que tem como tema 
Amamentação: a base da vida, os profissionais do PSF Santo Amaro Das Brotas realizam um 
evento com gestantes, puérperas e mães do município, a Hora do Mamaço, marcando assim 
o agosto Dourado, com apresentação cultural e exposição de fotos de mães amamentando, 
e dos pais apoiando. Foi uma atividade exitosa que reforçou a importância do leite materno 
para o adequado crescimento e desenvolvimento das crianças.
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O percurso histórico da atenção às crianças no Brasil mostra uma evolução nas políticas públi-
cas e o alcance de alguns objetivos propostos mundialmente, mas ainda temos muito a evoluir. 

Para oferecer um cuidado integral às nossas crianças, é preciso ir além das ações específi-
cas, baseadas nos indicadores de morbimortalidade, visando promover o desenvolvimento 
saudável em vários aspectos e de forma mais ampla, considerando a saúde física e mental 
de forma integrada.

Um país que tem bem definido suas políticas voltadas para o cuidado integral à criança, pre-
tendendo sistematizar e articular as diferentes ações, programas e políticas existentes no 
campo da saúde, propricia a articulação do compartilhamento de responsabilidades entre 
setores governamentais e sociedade voltado para este público, com especial atenção à pri-
meira infância e às áreas e populações de maior vulnerabilidade. Ademais, tem grandes 
chances de reduzir a morbimortalidade e contribuir para um ambiente facilitador à vida e 
ao pleno desenvolvimento.

No Brasil, o fio condutor de todo esse cuidado integral da criança deve ser a Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC). Essa política traz a possibilidade de ampliar 
a atenção à saúde das crianças e adolescentes, área que ainda apresenta grandes desafios 
a serem vencidos.
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