
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
 

 
 
 

EMANOELA BRITO DE CARVALHO 
 
 

  

 
 
 
 

  
 

A CONSULTA DE ENFERMAGEM NO  
ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA  
FAMÍLIA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2012 

 



EMANOELA BRITO DE CARVALHO 

 
 
 
 

A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na Estratégia Saúde da Família 

 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade 
Federal de Pernambuco, para obtenção do título de 
Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. 
 

 
 
 
 

Orientadora 
Profa. Dra. Sílvia Wanick Sarinho 

Coorientadora 
Profa. Maria Helena Kovacs 
 
 

Área de Concentração: 
Abordagens Quantitativas em Saúde 
 

Linha de Pesquisa: 
Crescimento e Desenvolvimento 

 
 
 

RECIFE 
2012



 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
REITOR 

Prof. Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 
 

VICE-REITOR 
Prof. Dr. Sílvio Romero Barros Marques 

 
PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Prof. Dr. Francisco de Souza Ramos 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DIRETOR 

Prof. Dr. Nicodemos Teles de Pontes Filho 
 

COORDENADORA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CCS 
Profa. Dra. Gisélia Alves Pontes da Silva 

 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

 
 

COLEGIADO 
Profa. Dra. Marília de Carvalho Lima (Coordenadora) 

Profa. Dra. Maria Eugênia Farias Almeida Motta (Vice-Coordenadora) 
Prof. Dr. Alcides da Silva Diniz 

Profa. Dra. Ana Bernarda Ludermir 
Profa. Dra. Ana Cláudia Vasconcelos Martins de Souza Lima 

Profa. Dra. Bianca Arruda Manchester de Queiroga 
Profa. Dra. Cláudia Marina Tavares de Araújo 

Profa. Dra. Cleide Maria Pontes 
Prof. Dr. Emanuel Savio Cavalcanti Sarinho 

Profa. Dra. Luciane Soares de Lima 
Profa. Dra. Gisélia Alves Pontes da Silva 

Profa Dra. Maria Gorete Lucena de Vasconcelos 
Profa. Dra. Mônica Maria Osório de Cerqueira 

Prof. Dr. Pedro Israel Cabral de Lira 
Profa. Rosemary de Jesus Machado Amorim 

Profa. Dra. Sílvia Regina Jamelli 
Profa. Dra. Sílvia Wanick Sarinho 

Profa. Dra. Sônia Bechara Coutinho 
Profa. Dra. Sophie Helena Eickmann 

Fabiana Cristina Lima da Silva Pastich Gonçalves (Representante discente - Doutorado) 
Jackeline Maria Tavares Diniz (Representante discente -Mestrado) 

 
 

SECRETARIA 
Paulo Sérgio Oliveira do Nascimento 

Juliene Gomes Brasileiro 
Janaína Lima da Paz 



 



 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A minha mãe Tereza Cristina, ao meu pai Luiz (in memorian), aos 

meus irmãos Emmanuel e Clarissa, que estiveram sempre ao meu 

lado, com muita paciência em todos os momentos, me incentivando a 

vencer todos os obstáculos, nesta caminhada em busca da minha 

realização profissional. 



 
 
 
 
 
 

Agradecimentos 
 

  

 
 

A Deus, pelas bênçãos derramadas sobre mim, guiando os meus caminhos a cada dia. 

À Santa Rita de Cássia por sempre me proteger e guiar a minha vida em todos os momentos. 

 

À minha mãe pelo amor incondicional e incentivo em todos os meus projetos de vida. 

Pelo exemplo de vida, trabalho e fé. 

 

Ao meu pai que não está mais aqui para ver a realização de mais um sonho, creio que 

estaria bastante orgulhoso. Obrigada painho. 

 

Aos meus irmãos Emmanuel e Clarissa, meus amores, pela paciência e estímulo em 

todos os momentos alegres e difíceis que passei nesse período. 

 

À minha orientadora Silvia Wanick Sarinho, que me adotou nesse período, ensinou-

me com dedicação, paciência e sabedoria o caminho da pesquisa científica, sabendo dosar 

incentivo e cobrança. 

 

À minha coorientadora Maria Helena Kovacs pela doçura, humildade, paciência, 

disponibilidade, dedicando-me um pouco do seu precioso tempo. Muito obrigada pela 

acolhida. 

 

À professora Kátia Feliciano por tantas orientações pertinentes, sua paciência e 

atenção desde a qualificação do meu estudo. 

 

À minha maravilhosa equipe de saúde da família de Barreiras, minha segunda família, 

pelo apoio e cumplicidade nos momentos de que eu mais precisei. 



Às colegas das equipes de saúde da família que participaram dessa pesquisa, pelo 

apoio, disponibilidade e colaboração nessa construção. 

 

Aos professores e demais funcionários da Pós-Graduação em Saúde da Criança e do 

Adolescente, por me proporcionar um excelente curso de mestrado. A Ielma da Biblioteca 

Central (UFPE) por me ajudar na busca de artigos. 

 

Às amigas do mestrado, meus agradecimentos por esses dois maravilhosos e 

inesquecíveis anos, em especial a Valderez, Priscilla, Elizabete e Joana, que por muitos 

momentos de angústia e felicidade sempre estiveram ao meu lado. Essa jornada foi muito 

melhor com a presença de vocês. Aos amigos do Doutorado da POSCA Mirian, Adolfo e 

Cristina pela amizade que construímos durante as disciplinas cursadas. 

 

A Belinda e Lourdinha da Diretoria da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Pernambuco por me receberem tão bem nos momentos em que estive trabalhando na minha 

dissertação. 

 

Aos meus eternos estagiários, amigos e colegas de profissão, Albaneide e Anderson, 

pela disponibilidade, paciência e compreensão. Deus os proteja sempre. 

 

Ao Distrito Sanitário IV, que cedeu o espaço para a coleta de dados e pelo apoio nessa 

pesquisa em todos os sentidos. E ao Sr. Gil Brasileiro (ex-diretor do Distrito) que me permitiu 

realizar este sonho. 

 

A todos os meus amigos e familiares, pelo carinho e compreensão pela minha ausência 

nesse período. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Acredito que na vida nada é casual, mesmo as 

dificuldades. Ou principalmente elas. As 

perdas, os obstáculos, os impactos provocam dor 

e sofrimento, mas se entendidos, aceitos e 

incorporados, transformam-se em poderosos 
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e portas que se abrem para entrada de ar novo 

e escancaram novos horizontes.” 

 

(Júlio Tedesco) 
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Resumo 
 

 
 
 
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é um eixo referencial para todas as 
atividades de atenção à criança. O enfermeiro na Estratégia Saúde da Família (ESF) realiza 
esse acompanhamento por meio da avaliação de parâmetros durante a consulta de 
puericultura, tendo como objeto a criança sadia, visando uma assistência global e 
individualizada. Nesse processo de trabalho tem-se o intuito de obter como produto final a 
melhoria de saúde desta população. O objetivo desse estudo foi avaliar o processo de trabalho 
na consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na 
Estratégia Saúde da Família. Estudo avaliativo de caráter normativo, com abordagem 
descritiva, de corte transversal, realizado em sete Unidades de Saúde da Família (USF) 
pertencentes à Microrregião 4.1 do Distrito Sanitário IV (Secretaria de Saúde da Cidade do 
Recife-PE) com maior número de crianças menores de um ano atendidas em 2010. A amostra 
foi selecionada de modo intencional, constou de sete enfermeiras e foram observadas 80 
consultas de puericultura. Os dados foram coletados em instrumentos adaptados e validados. 
Foram utilizados dois tipos de triangulação: fontes de informação (enfermeiras das equipes 
selecionadas e os prontuários) e técnicas de observação (Observação sistemática da estrutura e 
das consultas de puericultura, questionário estruturado e dados secundários). Foi observado 
que nenhuma equipe dispunha de fichas para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil, assim como das normas do Ministério da Saúde para esse 
acompanhamento. Em apenas 25% das consultas a mensuração do peso foi realizada pela 
enfermeira e em todas não foi realizado o cálculo do ganho de peso da criança. Quanto à 
identificação de marcos do desenvolvimento, em 49% das consultas observadas não ocorreu 
nenhuma avaliação das crianças, chamando a atenção aos 66,7% de omissão observada no 
primeiro mês de vida. Não houve o registro dos marcos em 81,3% das consultas de primeira 
vez e em 90,6% das subsequentes e nenhum registro das orientações de atividades de estímulo 
para o seu desenvolvimento. Apesar das dificuldades de infraestrutura, especialmente 
impressos e equipamentos adequados, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a 
atividade. Pode-se afirmar que, o processo assistencial requer ajustes, a fim de abranger 
aspectos essenciais na atenção à saúde da criança. Na dimensão técnico-científica do processo 
assistencial foram observadas falhas e há necessidade de reformulações em procedimentos e 
treinamentos para aprimorar a qualidade dessas ações. A falta de treinamento pode ter 
influenciado a qualidade e interpretação da avaliação do crescimento e do desenvolvimento, 
assim como a qualidade dos registros. Os achados do estudo podem contribuir para indicar 
modificações que contribuam para melhorar as ações de acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento pelo enfermeiro, no primeiro ano de vida na ESF, para o Recife e outras 
USF com características semelhantes. 
 
Descritores: Crescimento, Desenvolvimento, Saúde da Família, Processo de trabalho. 
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The accompaniment of the growth and development is a reference axis for all the activities of 
attention to the child. The nurse in the Strategy Health of the family carries through this 
accompaniment by means of the evaluation of parameters during the consultation childcare, 
having as object healthy child, aiming at a global and individualized assistance. In this 
working process has the aim to obtain as a final product to improve the health of this 
population. The aim of this study was to assess the work in nursing consultation in the growth 
and development in the Strategy Health of the family. Evaluative study of normative, 
descriptive approach to cross-sectional study, conducted in seven Family Health Units (USF) 
belonging to Microregion 4.1 of District IV Health (Health Department of the City of Recife-
PE) with the largest number of children under served a year in 2010. The sample was selected 
intentionally, consisted of seven nurses and 80 were observed consultations. Data were 
collected on instruments adapted and validated. We used two types of triangulation: sources 
of information (selected teams of nurses and medical records) and observation techniques 
(Systematic observation of the structure and routine visits, questionnaire estruturado and 
secondary data). It was observed that no team had charts for monitoring of child growth and 
development, as well as the rules of the Ministry of Health for this monitoring. In only 25% of 
the consultations of the weight measurement was performed by a nurse and was not 
performed in all the calculation of the weight gain of the child. The identification of 
developmental milestones, in 49% of observed consultations there was no assessment of 
children, calling attention to the omission of 66.7% observed in the first months of life. There 
was no record of the milestones in 81.3% of queries first time and 90.6% in the subsequent 
guidelines and no record of activities to stimulate their development. Despite difficulties in 
infrastructure, especially printed and suitable equipment, the nurses showed professional 
satisfaction with the activity. It can be argued that the process requires care settings in order to 
cover essential aspects of care of the child. In the technical-scientific assistance process 
failures were observed and there is need for reformulation of procedures and training to 
improve the quality of these actions. Lack of training may have influenced the quality of the 
evaluation and interpretation of growth and development as well as the quality of records. The 
study findings may help to indicate changes that improve the actions of the growth and 
development for nurses in the first year of life in the ESF, to Recife and other USF with 
similar characteristics. 
 
Descriptors: Growth, Development, Family Health, Work process. 
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Apresentação 
 

 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, ação básica que deve 

permear toda a atenção à criança, é de fundamental importância, devendo ser realizado 

especialmente no primeiro ano de vida, visto que déficits de crescimento linear que ocorram 

até os dois anos, principalmente no primeiro ano, são passíveis de recuperação total, enquanto 

que acima dessa idade a reversibilidade desse quadro torna-se mais difícil (DINIZ, 2010) e é 

nessa etapa da vida extrauterina que o tecido nervoso mais cresce e amadurece estando, 

portanto, sujeito aos agravos (OPAS, 2007). É realizado pelo enfermeiro na Estratégia Saúde 

da Família (ESF), por meio do monitoramento e interpretação de parâmetros (peso, estatura e 

perímetros), permitindo a identificação de desvios de normalidade e orientações tanto para o 

crescimento quanto para o desenvolvimento, dentro de uma equipe multiprofissional 

(SAPAROLLI, 2007).  

A puericultura, em especial direcionada aos menores de um ano, que fica sob a 

responsabilidade desse profissional na maioria das unidades de saúde da família, enfrenta 

dificuldades como o número insuficiente de equipamentos e instrumentos, estrutura física 

inadequada, ausência de capacitações e atualizações para o monitoramento do 

desenvolvimento infantil (CAMPOS, 2011). 

Na literatura, tem sido discutido se a forma de organização do trabalho em saúde tem 

influenciado no cuidado que é desenvolvido aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(OLIVEIRA, 2006). Sendo assim, o processo de trabalho é uma prática social cujos elementos 

básicos são: os agentes, os objetos, os instrumentos (condutas, tecnologias e o saber em 

saúde), a finalidade e o produto final (a própria assistência em saúde). Portanto, para a 

realização do trabalho do enfermeiro, os instrumentos utilizados incluem os manuais e normas 

de rotina, a força de trabalho, os equipamentos e materiais permanentes, além do 

conhecimento científico na área da saúde e da enfermagem, envolvendo a fundamentação 

teórica possibilitando a prática da profissão, as técnicas manuais utilizadas na assistência ao 

paciente e o local de trabalho (YAMAMOTO, 2009). 

A avaliação do processo de trabalho é de extrema importância para fornecer subsídios 

para a melhoria da qualidade da atenção prestada pela equipe de saúde da família (FARIA, 
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2009). A avaliação em saúde se caracteriza como uma estratégia que possibilita a busca pela 

eficiência e eficácia das estruturas organizadoras, para melhoria da assistência prestada aos 

pacientes atendidos nos serviços de saúde (KURCGANT, 2006). Os elementos que compõem 

a qualidade do cuidado podem ser classificados em 03 categorias, sendo essas a estrutura, o 

processo e o resultado, criadas para nortear a avaliação dos serviços. A Avaliação do processo 

denota a assistência à saúde que é oferecida pelos prestadores do cuidado à clientela que 

recebe o atendimento, incluindo as ações realizadas pelos enfermeiros e outros profissionais 

de saúde. Um bom processo aumenta a probabilidade de um bom resultado (DONABEDIAN, 

1988).  

A finalidade dessa construção acadêmica é contribuir para uma adequada 

operacionalização das ações na atenção à criança, através de uma Atenção Primária à Saúde 

qualificada com nível próprio de atendimento sendo esta a porta de entrada do sistema de 

saúde, sabendo-se que há um crescimento das doenças crônicas na infância e a puericultura 

possibilita uma maior sensibilidade de detecção desses casos e seus devidos 

encaminhamentos. 

A partir disso, levantou-se a seguinte questão: Como se dá o processo de trabalho no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na consulta de enfermagem na ESF? O 

estudo teve como objetivo geral: avaliar o processo de trabalho na consulta de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na ESF. Como objetivos específicos: 

caracterizar a operacionalização do modelo de organização do trabalho; investigar a 

percepção do enfermeiro sobre fatores facilitadores e dificultadores no desenvolvimento das 

atividades e conhecer as sugestões para a melhoria das atividades. 

Essa dissertação será apresentada em capítulos, tendo o capítulo 1 a revisão de 

literatura, escrita para situar o leitor sobre a problemática abordada, descrevendo os aspectos 

relacionados às ações e políticas na saúde da criança, ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, à consulta da criança pela enfermeira na ESF, à avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde e ao processo de trabalho do enfermeiro.  

O capítulo 2 mostra as descrições relacionadas com o método, tipo e caracterização do 

local do estudo, população e amostragem, as variáveis do estudo, fontes de informação e 

instrumentos da coleta de dados, a análise do material coletado e considerações éticas. 

O capítulo 3 apresenta o artigo original, que será encaminhado a um periódico 

indexado. As considerações finais estão no capítulo 4, completando o conjunto do documento. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 – REVISÃO  DA      
 LITERATURA 
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1 Revisão da Literatura 
 

 

1.1 Políticas e Ações na Saúde da Criança 

A atenção à saúde da criança, no Brasil, nos distintos contextos histórico-sociais, tem 

sido influenciada pelas condições sanitárias e epidemiológicas, avanços técnico-científicos e 

políticas sociais em curso (RATIS, 2003). Até a década de 70, as ações e atividades 

desenvolvidas eram basicamente de caráter curativo, centradas na assistência individual, a 

custo muito elevado, privilegiando os cuidados médico-hospitalares (FIGUEIREDO, 

MELLO, 2007). 

A crise econômica do início da década de 80 marcou a mobilização e a reivindicação 

de vários movimentos populares por melhores condições de vida, incluindo também a luta por 

melhores condições de saúde (ALEIXO, 2002). Em 1984, surgiu o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), que se tornou um dos principais eixos para a 

integralidade das ações, com a intenção de garantir a extensão da cobertura do atendimento 

infantil na rede básica de serviços de saúde e assegurar, simultaneamente, o aumento da 

capacidade resolutiva desses serviços, por meio de cinco ações prioritárias: acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil; incentivo ao aleitamento materno e orientação 

alimentar para o desmame; controle das doenças diarréicas; assistência e controle das 

infecções respiratórias agudas e imunização (FIGUEIREDO, MELLO, 2007).  

Essas ações haviam sido propostas no sentido de atender aos agravos prevalentes entre 

as crianças de 0 a 5 anos de idade, visando assegurar a integralidade e a sistematização do 

atendimento, deslocando o enfoque de uma assistência baseada em doenças para uma 

modalidade de atenção que contemplasse as ações de promoção e prevenção pertinentes ao 

processo de crescimento e desenvolvimento infantil (AMARAL, 2007). 

Em 1990 foi promulgada a Lei Federal n° 8.069, conhecida como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, estabelecendo direitos e deveres relacionados a esse grupo, a partir 

do qual crianças e adolescentes passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e 

sociais garantidos, fazendo com que o poder público implementasse políticas públicas 

especialmente dirigidas a esse segmento (PERNAMBUCO, 1992). 
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Em 1996, foi adotada oficialmente a estratégia de Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI) concebida com a finalidade de abordar a criança “como um 

todo”, em vez de se dirigir somente para o “problema de saúde”, avaliando de forma 

sistemática os principais fatores que afetam a saúde das crianças para detectar e tratar 

qualquer “sinal geral de perigo” ou “doença específica” e ainda integrar as ações curativas 

com medidas de prevenção e promoção da saúde, envolvendo os pais e responsáveis no 

cuidado efetivo de seus filhos (FELISBERTO, CARVALHO, SAMICO, 2000). 

Em 2002, o Ministério da Saúde lançou um Caderno de Atenção Básica, com 

orientações sobre o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, integrando 

medidas já recomendadas pelo AIDPI (BRASIL, 2002). Sabendo-se que o crescimento e 

desenvolvimento são referenciais para todas as atividades de atenção à criança e ao 

adolescente, essas medidas foram incorporadas às atividades da ESF (FIGUEIREDO, 

MELLO, 2007). 

O Ministério da Saúde lançou em 2004, a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, na qual as necessidades e os direitos 

da população infantil foram compreendidos no âmbito de uma rede integrada de serviços de 

saúde de distintos níveis de complexidade, apresentando quatro linhas prioritárias de cuidado: 

nascimento saudável, crescimento e desenvolvimento, distúrbios nutricionais e doenças 

prevalentes na infância (ALVES, SILVA, 2009). 

Como um importante instrumento para a vigilância integral, o Ministério da Saúde em 

2005, realizou a revisão do cartão de vacina e reeditou a Caderneta de Saúde da Criança, que 

passou a trazer dados quanto à alimentação saudável, espaço para a anotação do peso e de 

estatura, gráficos para anotações do desenvolvimento global, local de anotações de 

intercorrências clínicas, tratamentos realizados, suplementação de ferro e vitamina A e o 

calendário de vacinação e houve também a ampliação da faixa etária, com o acompanhamento 

das crianças sendo ampliado até os dez anos (BRASIL, 2005). 

A Caderneta de Saúde da Criança em 2011 passou por novas reformulações, e foi 

dividida em duas partes. A primeira dedicada a quem cuida da criança (com informações 

sobre direitos da criança e dos pais), registro de nascimento, amamentação, alimentação 

saudável, vacinação, crescimento e desenvolvimento, sinais de perigo de doenças graves, 

prevenção de acidentes, violências e outros. A segunda é voltada aos profissionais de saúde e 

traz lacunas para o registro de informações importantes relacionadas à saúde da criança, além 

de gráficos de crescimento, instrumento de vigilância do desenvolvimento e tabelas para 

registros das vacinas aplicadas (BRASIL, 2011). 
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Ainda em 2011, o Governo federal lançou a rede cegonha, composta por um conjunto 

de medidas para garantir a todas as brasileiras, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

atendimento adequado, seguro e humanizado desde a confirmação da gravidez, passando pelo 

pré-natal e o parto, até os dois primeiros anos de vida da criança, com atendimento integral, 

desde a promoção do aleitamento materno até a oferta de atendimento médico especializado 

para eventuais necessidades de cada criança (BRASIL, 2011). 

Diversas ações na atenção à saúde da criança foram desenvolvidas pelo governo do 

Estado de Pernambuco, como o incentivo ao aleitamento materno, ampliação da cobertura 

vacinal, ampliação de Hospitais Amigos da Criança, Método Mãe Canguru, controle da 

anemia ferropriva e carências nutricionais. Em 2007 implantou o Programa Mãe Coruja 

Pernambucana, que busca a redução da mortalidade infantil e materna, a promoção da saúde 

das gestantes e crianças de 0 a 5 anos através de eixos estratégicos que vão desde a 

notificação da gravidez pela rede de saúde, ao acompanhamento pré-natal, do parto 

humanizado, do fortalecimento de vínculos familiares, da segurança alimentar e nutricional 

sustentável (PERNAMBUCO, 2007c). 

Na rede Municipal foi lançado o Projeto Cidadão Recife, ainda na década de 90, com 

o objetivo de reduzir a mortalidade infantil, sendo implantado nos seis Distritos Sanitários em 

conjunto com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, para o acompanhamento 

mensal das crianças consideradas de risco de acordo com o peso ao nascer, apgar, mãe 

adolescente e idade gestacional (FRIAS, 2005).  

A partir do que foi exposto tem-se que, dentro dos cuidados à saúde das populações, a 

atenção integral à saúde da criança é um dos campos prioritários para que seja realizado de 

forma efetiva e eficiente, deve preceder de um conhecimento sobre as características de 

morbidade e mortalidade, sendo os trabalhos desenvolvidos pela Estratégia de Saúde da 

Família de grande relevância para o enfrentamento dos problemas, em especial através do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (SAMICO et al., 2005). 

 

 
1.2 O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil - eixo referencial na 

atenção à saúde da criança 

 
O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é considerado o eixo integrador 

das ações básicas através da sistematização de retorno do recém-nascido e do adolescente ao 

serviço de saúde, é um indicador positivo de saúde, dentro de uma perspectiva integrativa, ou 
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seja, a criança sendo vista como um ser humano em desenvolvimento (RICCO, DEL 

CIAMPO, ALMEIDA, 2000). 

Há uma dependência entre um estado nutricional adequado, um bom estado de saúde, 

alimentação adequada e boas condições de vida, para que o processo do crescimento e 

desenvolvimento se expresse com potencialidade, sendo essa dependência particularmente 

relevante nos primeiros anos de vida (CARVALHO, 2004). Por esse motivo o 

acompanhamento é recomendado com frequência, através de um calendário de observações 

periódicas, buscando verificar o estado de saúde e nutrição de crianças individualmente 

(MONTEIRO, 2000). 

Sabendo-se que o crescimento é o aumento do tamanho corporal e que cessa com o 

término do aumento em altura (crescimento linear), pode-se dizer que o crescimento do ser 

humano é um processo dinâmico e contínuo, sendo considerado um dos melhores indicadores 

de saúde da criança, devido a sua dependência com os fatores ambientais, tais como, 

alimentação, ocorrência de doenças, cuidados gerais e de higiene, condições de habitação, 

saneamento básico e acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2002). Ainda segundo o 

Ministério da Saúde (2002), o crescimento também sofre influência de fatores intrínsecos 

como fatores genéticos, metabólicos e malformações.  

A base do monitoramento do crescimento é promover o crescimento e a saúde da 

criança, prevenindo a desnutrição e detectando problemas antes do estado nutricional ser 

severamente prejudicado, reabilitando vítimas, devendo ser realizado especialmente com os 

menores de dois anos e principalmente no primeiro ano de vida (RATIS, 2003). 

Para o acompanhamento e avaliação do crescimento infantil, são empregadas medidas 

antropométricas básicas e padronizadas, como o comprimento ou altura, o peso e o perímetro 

cefálico, correlacionados com a idade da criança e comparados com um padrão de referência para 

verificar se os valores encontrados estão dentro, acima ou abaixo dos limites considerados normais 

(VALVERDE, PATIN, FISBERG, 2002). 

O Ministério da Saúde (2002), através do manual do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, estabeleceu as orientações adequadas para a realização das mensurações do 

peso, comprimento/altura e perímetro cefálico para os profissionais de saúde que realizam esse 

acompanhamento e estabelece também quais os instrumentos adequados para cada procedimento.  

O método mais abrangente para monitorar o crescimento é a pesagem e sua marcação no 

gráfico do crescimento. A relação peso/idade se constitui no indicador mais sensível e 

universalmente aceito e de fácil aplicabilidade, com vistas a avaliar o progresso do crescimento 

(interpretação da curva), a aceleração ou desaceleração do ganho de peso, possibilitando assim a 
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adoção das providências necessárias (FERREIRA, 2010). Segundo o Ministério da Saúde (2002) 

essa é a forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos 

serviços básicos de saúde, sendo que, para uma boa avaliação do crescimento da criança, são 

necessárias pesagens periódicas de acordo com o calendário de consultas. 

As curvas mais conhecidas e utilizadas no Brasil eram as curvas de crianças 

americanas publicadas pelo National Center for Health Statistics (NCHS), recomendadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), lançadas em 1977 (DINIZ, 2010). Em 2000, surgiram 

às curvas do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), com dados de crianças 

americanas e elaboradas a partir de levantamentos mais atuais em comparação ao padrão do 

NCHS. No entanto, as curvas do CDC não expressavam corretamente o crescimento de 

crianças amamentadas, principalmente em aleitamento materno exclusivo (SILVEIRA, 

LAMOUNIER, 2009). 

Dessa forma em 2006, foram lançadas pela OMS as novas curvas para avaliação do 

crescimento da criança de zero a cinco anos, com o objetivo de estabelecer um novo padrão 

internacional mediante a elaboração de um conjunto de curvas adequadas para avaliar o 

crescimento e o estado nutricional de crianças até a idade pré-escolar (DINIZ, 2010). As 

novas curvas baseiam-se no conhecimento atual sobre nutrição infantil para definir o que seria 

um crescimento ideal para crianças (ONIS, VICTORA, 2004). 

O uso de gráficos para acompanhar o crescimento também resulta em um modelo 

complexo, uma vez que requer um conceito educacional aprofundado, mas mesmo assim 

vários estudos indicam que há um progresso na capacidade materna de avaliar o estado 

nutricional da sua criança, quando o monitoramento é implementado com forte caráter 

educativo (RATIS, 2003). A educação em saúde e nutrição, o entendimento das mães sobre os 

problemas de saúde de seus filhos e o envolvimento delas nas decisões, são primordiais para o 

acompanhamento do crescimento e recuperação nutricional das crianças (CARVALHO, 

2004). Portanto, as consultas para o acompanhamento da criança devem ser tratadas como um 

momento importante para a coleta de medidas antropométricas e à orientação da mãe sobre os 

cuidados com seu filho (BRASIL, 2002). 

O Ministério da Saúde (2002) definiu um calendário mínimo de consultas para a 

assistência à criança, em que no 1̊ ano a criança é vista em sete momentos (com 15 dias de vida, 

1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses e aos 12 meses), no 2̊ ano (aos 18 e 24 meses) e no 

3̊, 4̊, 5̊ e 6̊ ano. Foi preconizado pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Recife, no 

atendimento à criança na atenção básica, que a mesma deve ser vista pela enfermeira ao nascer 
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com até 15 dias de vida, com 2 a 5 meses e dos 7 aos 11 meses, sendo avaliada pelo médico na 

primeira consulta com 1 mês, aos 6 meses (transição alimentar) e com 1, 3 e 5 anos (RECIFE, 

2005). 

O acompanhamento das crianças pelas unidades de saúde é visto 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 (SUCUPIRA, BRESOLIN, 2003). O 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é uma ação básica que deve permear 

toda a atenção à criança (BRASIL, 2002). No início dos anos 80, o UNICEF lançou a 

“Revolução pela sobrevivência e desenvolvimento da criança” que se limitava à avaliação do 

crescimento. Em 1984 foi publicada uma série de manuais sobre a atenção básica à criança de 

0 a 5 anos, que abordava de forma tímida algo sobre o desenvolvimento, com os principais 

marcos do desenvolvimento (FIGUEIREDO, MELLO, 2007). 

O desenvolvimento infantil é um processo que vai desde a concepção, envolvendo 

vários aspectos, como o crescimento físico, maturação neurológica, comportamental, 

cognitiva, social e afetiva da criança, sendo decorrente de uma junção entre as características 

biológicas e as experiências oferecidas pelo meio ambiente e sabe-se que fatores adversos 

nessas duas áreas podem alterar o ritmo normal do desenvolvimento (BRASIL, 2002). 

Acompanhar o desenvolvimento da criança nos dois primeiros anos de vida é fundamental, 

pois é nessa etapa da vida extrauterina que o tecido nervoso mais cresce e amadurece, estando 

sujeito a agravos, sendo o momento em que a criança melhor responde às terapias e estímulos 

do meio ambiente (OPAS, 2005). 

O significado do termo desenvolvimento possui diversos conceitos heterogêneos, 

variando de acordo com o que se queira abordar (DINIZ, 2010). Para os pediatras, o 

desenvolvimento é o aumento da capacidade do indivíduo de realizar funções complexas, para 

o neuropediatra será relacionado mais a maturação do sistema nervoso central e a integridade 

dos reflexos, enquanto que o psicólogo estará pensando nos aspectos cognitivos, na 

inteligência e interrelação com o ambiente (OLIVEIRA, 2007). 

Algumas terminologias existem na tentativa de diferenciar algumas linhas desse 

processo. O desenvolvimento psicossocial é o processo que interrelaciona aspectos 

biológicos, psíquicos, cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais, mediante o qual a 

criança vai adquirindo maior capacidade para mover-se, coordenar, sentir, pensar e interagir 

com os outros e o meio que o rodeia (KUPFER, 2003).  

O desenvolvimento neuropsicomotor é um aspecto importante no desenvolvimento 

infantil (DINIZ, 2010). As aquisições motoras no primeiro ano de vida são fatores relevantes no 
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prognóstico do desenvolvimento global da criança, pois o período compreendido entre o 

nascimento e o final do primeiro ano de vida é considerado um dos mais críticos no 

desenvolvimento infantil (MANCINI, et al., 2000). Nesse período, o desenvolvimento motor 

apresenta ritmo acelerado de mudanças que culminam nas funções de mobilidade, com a 

aquisição do engatinhar e da marcha independente, respectivamente aos nove e 12 meses de 

idade (ALVES, MORAIS, FAGUNDES, 2002). 

Ao se observar um recém-nascido, deve-se considerar que suas reações apesar de 

reflexas em sua grande maioria, estão fortemente relacionadas com o seu grau de maturidade 

e condições físicas, como sono, fome, saciedade e irritabilidade. No lactente ocorrem as 

maiores e mais rápidas modificações no desenvolvimento, principalmente no 

neuropsicomotor (DINIZ, 2010). A progressão do desenvolvimento vai desde o período em 

que o bebê está totalmente dependente até o final do seu primeiro ano de vida, quando o 

lactente dá os seus primeiros passos (BRASIL, 2002). 

No Brasil alguns estudos foram desenvolvidos sobre esta temática, como no Rio 

Grande do Sul por Halpern et al  que em 2000 e 2008 publicaram duas pesquisas realizadas na 

cidade de Pelotas, uma em 1993, e outra em 2004, encontrando que 34% e 21,4%, 

respectivamente, das crianças aos doze meses de vida apresentaram risco para atraso no 

desenvolvimento (DRACHLER, MARSHALL, LEITE, 2007). Na cidade de Canoas a 

prevalência foi de 27% em crianças de zero a seis anos de idade e em Porto Alegre a 

prevalência de 10,6% dos menores de cinco anos (PILZ, SCHERMANN, 2007). 

Portanto, tem-se que a avaliação do desenvolvimento é uma atividade indispensável nas 

consultas de acompanhamento da criança. A vigilância do desenvolvimento compreende todas 

as atividades relacionadas à promoção do desenvolvimento normal e à detecção de problemas 

dentro da Atenção Primária à Saúde da criança (SANTOS, 2010). É um processo contínuo, 

flexível que envolve a informação dos pais, profissionais de saúde e outros (LEÃO, 2005).  

Segundo a OPAS (2005), para que se possa realizar a vigilância do desenvolvimento infantil 

na Atenção Primária à Saúde, é necessário que os profissionais de saúde tenham conhecimentos 

básicos sobre o desenvolvimento infantil, conhecer como se comporta uma criança normal, que 

fatores podem contribuir para que seu desenvolvimento possa se alterar e reconhecer 

comportamentos que possam sugerir um problema. 

Na criança, a sequência do desenvolvimento pode ser identificada por meio de marcos 

tradicionais, que constituem uma abordagem sistemática para a observação dos avanços da 

criança no tempo, constituindo a base dos instrumentos de avaliação (BRASIL, 2002). É 

recomendado que ao se observar as diversas áreas do desenvolvimento infantil, se considere a 
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existência de uma sequência ordenada para a aquisição de habilidades, mas não uma 

velocidade padrão, justificando assim, o fato das crianças poderem apresentar diferenças nos 

marcos do desenvolvimento esperados, segundo a faixa etária (SUCUPIRA et al., 2000). 

As diferenças culturais, geográficas e sociais, além das vivências específicas de cada 

criança, determinam a aquisição de habilidades diferenciadas, considerando inadequada a utilização 

generalizada de parâmetros do desenvolvimento que revelam as características de uma dada 

população (SAPAROLLI, 2003). Portanto, entende-se ser necessário o conhecimento por parte dos 

profissionais de saúde, dos parâmetros de desenvolvimento descritos na literatura, para que sirvam 

como um dos pontos de referência para a avaliação de cada criança (DINIZ, 2010). 

Existe uma série de escalas de triagem para atrasos de desenvolvimento com propriedades e 

características diferentes e que podem ser utilizadas em crianças a partir do nascimento como a 

Denver Developmental Screening Test, segunda edição (Teste de Denver II), a escala de Gesell e a 

ficha de Avaliação do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (SANTOS, ARAÚJO, PORTO, 

2008). 

A ficha de Avaliação do Desenvolvimento do Ministério da Saúde foi elaborada por um 

conjunto de especialistas e tem como objetivos monitorar o desenvolvimento infantil na atenção 

básica; descrever o comportamento esperado da criança em determinada idade e indicar a 

necessidade de reavaliação ou encaminhamento, quando os marcos de desenvolvimento 

esperados para a idade não são realizados pela criança (DINIZ, 2010). Desde 1984, o Ministério 

da Saúde vem utilizando essa ficha, como roteiro de observação e identificação de crianças com 

prováveis problemas de desenvolvimento, incluindo alguns aspectos psíquicos, recomenda-se 

que a ficha esteja anexa ao prontuário da criança (BRASIL, 2002). 

Os principais marcos do desenvolvimento esperados no primeiro ano de vida, segundo o 

Ministério da Saúde (2002) são: 

- 1̊ mês: Reflexos primitivos (Moro, Marcha, Busca e Sucção, Preensão palmar e plantar, 

Babinsky, Tônico-cervical, Galant, Rastreamento); Olha ao redor segundo linha média; Emite 

pequenos ruídos guturais; Reage ao som; Olha o rosto; 

- 2̊ ao 3̊ mês: Colocada em decúbito ventral levanta a cabeça momentaneamente; Murmura 

eventualmente; Sorri espontaneamente; Reflexos esperados para a idade; 

- 4̊ ao 5̊ mês: Mãos estão abertas; Brinca com as mãos; Pega objetos e os leva à boca; Colocada 

em decúbito ventral levanta e sustenta a cabeça e ombros, apoiando-se no antebraço; Sentada 

não há queda da cabeça; Rola na cama; Muda de posição; Segue objetos ou pessoas em uma 

direção de 180̊; Vira a cabeça em direção a uma voz ou objeto sonoro; Emite sons; 
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- 6̊ ao 8̊ mês: Levantada pelos braços ajuda com o corpo; Segura e transfere objetos de uma 

mão para a outra; Busca objetos fora do alcance; Inicia movimentos de pinça pegando objetos 

com o polegar e o indicador; Vira-se sozinho na cama ou mesa utilizada para o exame físico; 

Senta-se sozinho; Responde diferentemente as pessoas familiares e estranhas; Pronuncia 

algumas palavras; 

- 9̊ ao 11̊ mês: Senta-se sem apoio até o 9̊ mês; Arrasta-se ou engatinha; Fica em pé apoiado; 

Atende pelo seu nome; Imita e faz uso de gestos com a cabeça e a mão; Brinca de esconde-

esconde; 

- 12̊ mês: Anda com apoio; segura objetos com movimento de pinça completo; encaixa e 

empilha objetos; emite pelo menos uma palavra com significado. 

Um desenvolvimento infantil satisfatório, principalmente nos primeiros anos de vida, 

contribui para a formação de um sujeito com suas potencialidades desenvolvidas, apto a 

enfrentar as adversidades da vida (DINIZ, 2010). A equipe de saúde deve identificar os aspectos 

mais relevantes do desenvolvimento e identificar com clareza aquelas crianças que devem ser 

referidas para um tratamento especializado e após cada consulta deve-se conversar com a mãe 

sobre a importância do desenvolvimento e o significado da progressão dos marcos que estão no 

cartão da criança (BRASIL, 2002). Ainda segundo o Ministério da Saúde (2002), estes marcos 

permitirão ao profissional estabelecer uma conversa com a mãe a respeito do desenvolvimento 

do seu filho e de como ela pode no dia a dia participar e estimular o crescimento e 

desenvolvimento da criança.  

Portanto, a avaliação adequada do desenvolvimento não pressupõe a mera aplicação de 

testes e escalas (MIRANDA, RESEGUE, FIGUEIRAS, 2003). Recomenda-se que essa 

avaliação seja ampla, considerando-se fundamental a coleta de informações, durante a 

anamnese ou entrevista, das condições de vida, rotina diária, formas de relacionamento familiar 

e oportunidades de interação com outras crianças durante a consulta médica e de enfermagem 

nesse acompanhamento, pois para uma criança desenvolver uma determinada habilidade, ela 

deve vivenciar situações que favoreçam a sua aquisição (SANTOS, ARAÚJO, PORTO, 2008). 

 

1.3 A consulta da criança pelo enfermeiro na Estratégia Saúde da Família 

 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi implantada no país a partir de 1994, com o 

propósito de substituir o modelo tradicional de atenção à saúde, reorganizar as práticas em novas 

bases, com uma assistência mais perto da família e assim melhorar a qualidade de vida dos 
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brasileiros (BRASIL, 2001). A estratégia reafirma os princípios básicos do Sistema Único de 

Saúde (SUS), ou seja, a universalização, a integralidade e a participação da comunidade e 

prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral 

e contínua (BRASIL, 2003a). 

A ESF é composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem, quatro agentes comunitários de saúde e outros profissionais que podem integrar 

a equipe como forma de apoio, dependendo da necessidade de cada área adstrita (COSTA, 

CARBONE, 2004). 

Os profissionais da equipe devem ser capazes de realizar uma assistência integral, 

contínua, humana e de qualidade, com avaliação permanente por meio dos indicadores de 

saúde-doença da área de atuação (SÃO PAULO, 2002). Para o cumprimento dessas 

atribuições, a atuação do enfermeiro é contemplada com destaque importante, porque 

desenvolve suas atividades de forma integrada com os demais membros da equipe, tanto no 

processo de organização das unidades de saúde como nos processos de formação, capacitação 

e educação permanente (CAMPOS, 2006). 

A ESF tem o enfermeiro como um importante membro da equipe multidisciplinar, o 

que tem aumentado o campo de crescimento e reconhecimento desse profissional, sendo um 

componente ativo no processo de consolidação da estratégia de forma integrativa e 

humanizadora da saúde (SILVA, MOTTA, ZEITOUNE, 2010). 

À medida que foi se instalando o processo de municipalização, foi se expandindo o 

mercado de trabalho para esse profissional, que foi gradualmente incorporado nos serviços de 

saúde com a função de executar programas do Ministério da Saúde, em especial na Estratégia 

de Saúde da Família (COSTA, CARBONE, 2004). 

Historicamente a implantação da Estratégia Saúde da Família representou um desafio 

para os enfermeiros, no sentido de direcionar suas ações para o atendimento integral à saúde 

individual e coletiva da população, em área adstrita (ALMEIDA, ROCHA, 1997). A Portaria 

648, do Ministério da Saúde (2006a), traz as atribuições mínimas do enfermeiro na ESF 

como: realizar a assistência integral (promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias na 

USF e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários, em todas as fases 

do desenvolvimento humano, dentre eles a infância, conforme protocolos ou outras normas 

técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições 

legais da profissão; realizar a consulta de enfermagem; solicitar exames complementares e 

prescrever medicações. 
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Na saúde da criança, são atribuições específicas do enfermeiro nas unidades de saúde 

da família: o estímulo e a execução de medidas de promoção da saúde; atividades educativas e 

preventivas na gravidez, parto e puerpério; a execução de ações básicas de vigilância 

epidemiológica em sua área de abrangência; a sensibilização e negociação com as famílias 

para a importância do apoio e participação dos cuidados com a criança; a programação e a 

realização de visitas domiciliares a puérpera e o desenvolvimento de ações intersetoriais para 

a promoção à saúde infantil (BRASIL, 2004a). 

As ações desse profissional para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

na ESF são: conhecer a população infantil da área de atuação; garantir a execução do calendário 

de acompanhamento do crescimento/desenvolvimento; manter continuamente a prática do 

acolhimento e escuta da criança que procura o serviço; detectar sinais de risco de doenças nas 

crianças que chegam à unidade, no domicílio ou em instituição infantil; avaliar integralmente a 

criança; checar e atualizar o cartão da criança em todas as oportunidades, visando garantir a 

vigilância nutricional (SILVA, ROCHA, SILVA 2009). 

A consulta de enfermagem está descrita na Lei n° 7.498 (25 de junho de 1986), que 

regulamenta o exercício profissional da enfermagem no Brasil e no Decreto Regulamentador n° 

94.406 (8 de junho de 1987) conforme artigos 11̊ alínea “i” e 8̊ alínea “e”. A implementação da 

ESF promoveu um avanço na implantação da consulta de enfermagem nas unidades básicas de 

saúde, constituindo uma estratégia de atendimento de caráter generalista, centrada no ciclo vital e 

na assistência à família, possibilitando diagnosticar necessidades de saúde, prescrever e prestar 

cuidados de enfermagem resolutivos e qualificados (SAPAROLLI, ADAMI, 2007).  

A realização dessa consulta exige um domínio, por parte dos enfermeiros, mediante 

habilidades de comunicação, observação e de técnicas propedêuticas, levando o enfermeiro a ter 

uma atuação definida no serviço de saúde (OLIVEIRA, 2007). Ainda segundo Oliveira (2007) 

não deve ser realizada de modo isolado de outras atividades e não pode sobrepor-se a nenhum 

outro atendimento, pois a integralidade da saúde só pode ser concebida em razão da existência de 

múltiplas especialidades do saber científico atuando na prestação da assistência à saúde. 

A consulta de enfermagem é um instrumento, que busca a resolutividade dos problemas 

de saúde dos usuários, tendo uma visão integral e abordando todos os aspectos contribuindo, 

assim, de maneira efetiva para a reorganização do modelo vigente de atenção à saúde (PURGA et 

al., 2005). Proporciona condições para que o enfermeiro afaste-se um pouco da função 

administrativa que tem absorvido grande parte do seu tempo e volte-se mais ao atendimento ao 

paciente (MACHADO, 2005). A Estratégia de Saúde da Família proporcionou um resgate da 

função assistencial do enfermeiro nas unidades básicas de saúde, na realização da consulta de 
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enfermagem e outras atividades assistenciais e educativas, para os diversos grupos populacionais 

em especial à criança (SAPAROLLI, 2003). 

Acredita-se, portanto, que a consulta de enfermagem à criança através da puericultura 

contribui para a melhoria da qualidade da assistência prestada, baseando-se na promoção, 

proteção e recuperação da saúde dessa clientela (SAPAROLLI, ADAMI, 2007). A 

puericultura efetiva-se pelo acompanhamento periódico e sistemático das crianças na 

avaliação de seu crescimento e desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre 

prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e ambiental e também, pela 

identificação precoce de agravos, com vista à intervenção efetiva e apropriada (CAMPOS, 

2011). Segundo o mesmo autor, a atuação de toda a equipe na atenção à criança, de forma 

intercalada ou conjunta, possibilita a ampliação da oferta dessa atenção, através da consulta de 

enfermagem, consulta médica e grupos educativos. 

Na consulta de enfermagem em puericultura, no contexto da ESF, é importante a 

participação ativa da mãe ou do responsável pela criança, por meio da interação com o 

profissional enfermeiro, e que sejam trocados saberes e informações visando à promoção do 

cuidado da criança como um momento para o diálogo que podem ser definidas metas e 

objetivos a serem atingidos (CAMPOS, 2006). 

A mãe percebe a consulta de enfermagem não só como um atendimento atencioso e 

diferenciado, com possibilidades de aprendizado, mas também como um modo de promover o 

desenvolvimento das habilidades de seu filho, permitindo seu crescimento pessoal e, ainda, 

encontra nessa atividade uma possibilidade de atingir a família (NUNES, 2000). 

Apesar de compreender a importância da avaliação do crescimento e do 

desenvolvimento, considera-se que a puericultura na ESF vai além de ações puramente 

assistenciais e biologicista, prioriza a promoção da saúde infantil e as ações de educação em 

saúde, valorizando as questões socioeconômicas e culturais particulares de cada contexto a 

partir da visão da equipe multiprofissional (SILVA, 2009). Embora a consulta de enfermagem 

atualmente seja uma prática prestada de modo sistemático, no atendimento de puericultura às 

crianças das famílias assistidas pelas equipes de saúde da família, foi observado que na prática 

profissional, nem todos os enfermeiros percebem-se aptos, nem interagem tranquilamente 

com essa atividade (CAMPOS, 2011). 

Ao refletir sobre o aumento dos serviços de saúde oferecidos à população, verificou-se 

que esses serviços nem sempre estão sendo capazes de assegurar a qualidade de assistência de 

enfermagem, se o enfermeiro não estiver habilitado para enfrentar as dificuldades e os novos 

desafios encontrados na prática assistencial (CAMPOS, 2006). 



CARVALHO, E. B.. A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento  .  .  . 
 Revisão da Literatura

 

 

30

Em estudos realizados nas unidades básicas de saúde, médicos e enfermeiros praticam 

a puericultura, mas os relatos mostram que nas unidades onde os médicos são pediatras há 

uma tendência de que a puericultura seja realizada por eles (FALCÃO, 2009). Em algumas 

unidades cabe ao enfermeiro a realização dessa atividade e, nesses casos, o médico participa 

apenas quando a criança está doente (SILVA et al., 2009). Os enfermeiros relatam a 

dificuldade dos profissionais médicos em aderir às normas para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, ficando a cargo do enfermeiro a sua realização, sabendo-se 

que a ESF preconiza a realização de um atendimento por equipe multiprofissional e que todos 

que compõem a equipe têm suas atribuições bem definidas e seus papéis se complementam 

para a prestação de uma assistência adequada à criança (CAMPOS, 2011). 

Quando se busca compreender o papel do enfermeiro nas unidades de saúde da família 

tem se verificado que a sua prática vem passando por um conjunto de dificuldades em 

decorrência das mudanças sociopolíticas e culturais no sistema de saúde, contribuindo para 

isso também a carência de pessoal qualificado, de recursos humanos, equipamentos, a 

quantidade de atribuições próprias do enfermeiro, demonstrando uma importante dificuldade 

encontrada para o cumprimento real de todas as atividades (FIGUEIREDO, MELLO, 2003). 

A importância da capacitação do enfermeiro tem sido discutida em estudo como em 

Saparolli (2003), a qual demonstrou que as enfermeiras estavam preparadas para a realização 

da consulta de enfermagem à criança até um ano de idade e elas relataram que haviam sido 

capacitadas para tal, por meio de um curso teórico e prático. 

Em estudo sobre o impacto da criação da ESF revelou-se que, em função da exigência 

da presença do enfermeiro, como integrante da equipe assistencial, surgiu um novo mercado 

de trabalho para esse profissional que fez com que houvesse uma preocupação com sua 

capacitação e preparo para oferecer à comunidade uma assistência de qualidade (COSTA, 

SILVA, 2004). 

Portanto, segundo Machado (2005), a atenção básica tem se constituído num espaço 

relevante para diversas atuações do enfermeiro, gerando discussões sobre as atribuições desse 

profissional na Estratégia Saúde da Família e seu processo de trabalho. 
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1.4 Avaliação da qualidade dos serviços de saúde e o processo de trabalho do enfermeiro 

 

A avaliação em saúde ganhou força no início da década de 70, quando o Estado passou a 

assumir o controle das áreas de saúde, buscava-se o controle dos custos do sistema de saúde e a 

sua utilização mais eficaz possível, sem considerar que a população tivesse acesso a serviços de 

qualidade (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). Os primeiros estudos no campo da avaliação 

da qualidade em saúde datam de 1860, quando Florence Nightingale pesquisou a qualidade da 

assistência no momento da alta hospitalar ou óbitos de pacientes e propagou um sistema uniforme 

para a coleta e apresentação de estatísticas hospitalares (VOURI, 1991). 

O movimento crescente pela melhoria da qualidade nos serviços de saúde é um fenômeno 

mundial, sendo considerado um requisito para a sobrevivência econômica de instituições de 

saúde, além de requerer, sobretudo a responsabilidade ética e social dos profissionais de saúde 

(CABRAL, 2000).  

A avaliação de serviços deve representar um instrumento facilitador das mudanças 

pretendidas e deve ser incorporada sistematicamente ao serviço de saúde para adequar as ações e 

serviços produzidos à realidade sanitária local e identificar qual o impacto sobre a saúde da 

população (FELISBERTO et al., 2000). Torna-se necessário avaliar os serviços periodicamente 

para verificar se os objetivos estão sendo alcançados na população (LOW et al., 2001). 

A avaliação pode ser considerada como um julgamento sobre uma intervenção ou sobre 

qualquer dos seus componentes com o objetivo de auxiliar nas tomadas de decisões 

(CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). Felisberto (2006) apresenta vários objetivos, tais como: 

auxiliar no planejamento e elaboração de uma intervenção; fornecer conhecimento para melhorar 

uma intervenção no seu decorrer; conhecer os efeitos de uma intervenção e dessa forma, 

determinar melhorias, transformações ou interromper uma intervenção. Toma por objeto desde as 

práticas do cotidiano até aquelas relacionadas com o trabalho nos seus diversos âmbitos, o que 

envolve as intervenções sociais planejadas (HARTZ, 2010). 

A avaliação não pode ser considerada como um evento isolado, mas sim, um processo que 

integra avaliadores e avaliados na busca do comprometimento e do aperfeiçoamento dos 

indivíduos, grupos, programas e instituições (MINAYO, 2005).  

Utilizando a definição de Donabedian, o significado de qualidade é considerado 

abrangente, incluindo, além da dimensão técnica, os aspectos de relacionamento interpessoal, de 

conforto, proporcionados pela assistência e, a equidade no acesso inicial aos serviços de saúde, 

bem como a continuidade do atendimento (FRIAS, 2001). O termo avaliação apresenta diversos 

conceitos de acordo com a nuance a qual o intérprete se utiliza, no entanto é possível observar 
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que a avaliação está sempre relacionada a um julgamento de valor com o objetivo de subsidiar o 

planejamento e a tomada de decisões (MINAYO, 2005). 

O conceito de qualidade apresenta duas dimensões, uma dimensão objetiva, possível 

de mensurar e outra dimensão subjetiva que varia de acordo com os interesses de grupos, 

instituições, área de abordagem, atores sociais envolvidos e o papel dos mesmos dentro dos 

serviços (UCHIMURA, BOSE, 2002). A definição de qualidade em saúde se torna estreita ou 

ampla dependendo de quão estreito ou amplo se define o conceito de saúde e a 

responsabilidade pela qualidade da saúde (DONABEDIAN, 1988). 

Campbell et al., (2000) descreveu a dificuldade em se definir qualidade na avaliação 

de serviços de saúde, pelo fato de seu conceito ser extremamente variável e relativo. 

Consideram ainda que a definição de qualidade de serviços varia dependendo do contexto 

teórico e prático no qual se originam. Segundo o mesmo autor, a avaliação dos serviços de 

saúde deve representar um instrumento facilitador das mudanças pretendidas e deve ser 

incorporada sistematicamente ao serviço de saúde para adequar as ações e serviços 

produzidos à realidade sanitária local e identificar qual o impacto sobre a saúde da população. 

Para Donabedian (1988), Contandriopoulos (1997) e Carvalho, Rosemburg e Buralli 

(2000) a intervenção, independente de sua natureza, pode ser submetida a dois tipos de avaliação, 

sendo a do primeiro tipo uma avaliação normativa em que o julgamento pode ser resultado da 

aplicação de critérios ou normas. A segunda modalidade é denominada de pesquisa avaliativa, 

elaborada a partir de um procedimento científico que pretende examinar as relações existentes 

entre os componentes de uma intervenção. 

Donabedian é considerado um dos principais autores que sistematiza uma proposta de 

avaliação, influenciando o pensamento mundial sobre esse tema no campo da saúde. Seus 

primeiros trabalhos datam dos anos 60, porém a sua maior notoriedade ocorreu a partir do final 

dos anos 80 (NOVAES, 2000). Esse autor desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o 

entendimento da avaliação da qualidade em saúde, a partir dos conceitos de estrutura, processo e 

resultado, classicamente considerados uma tríade (DONABEDIAN, 1980). Definiu também que 

esses três elementos compõem a qualidade do cuidado para nortear a avaliação dos serviços 

(DONABEDIAN, 1990). 

Ao definir o componente estrutura, expõe que essa abordagem compreende os aspectos 

relacionados aos recursos físicos, materiais, financeiros e humanos e a estrutura organizacional 

(DONABEDIAN,1980, 1988a e 1992). Santos e Batista Filho (2001) relatam que o componente 

estrutura corresponde aos recursos necessários para a aplicação do processo assistencial, 
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abrangendo a estrutura física e instalações, recursos humanos, materiais e financeiros, sistema de 

informações e normas técnico-administrativas. 

A abordagem da estrutura é também entendida como aquela que compreende os 

insumos básicos à prestação da assistência à saúde e parte do pressuposto de que, garantindo 

as condições mínimas ideais de funcionamento dos serviços de saúde, tem-se facilitada a 

obtenção de resultados (CARVALHO, ROSEMBURG, BURALLI, 2000). 

A presença de uma boa estrutura aumenta a probabilidade de um bom desempenho nos 

aspectos relacionados ao processo e ao resultado da assistência à saúde prestada, sendo 

compreendida como medida indireta da qualidade assistencial (DONABEDIAN, 1980).  

Quanto à avaliação do processo, busca-se conhecer se os serviços oferecidos são 

adequados para atingir os resultados esperados (CONTANDRIOPOULOS et al., 1997). O 

processo se refere às atividades de diagnóstico e tratamento, assim como as de prevenção 

(MEZOMO, 2001). De acordo com Santos e Batista Filho (2001), a avaliação do processo 

identifica os procedimentos necessários para o manejo dos casos atendidos e verifica se eles 

foram realmente aplicados como deveriam. Um bom processo aumenta a probabilidade de um 

bom resultado (DONABEDIAN, 1988a). 

Adami e Maranhão (1995) comentam que o processo contempla as atividades 

relacionadas à utilização dos recursos disponíveis em seus aspectos quantitativos e 

qualitativos e abrange o levantamento e reconhecimento de problemas, os diagnósticos e os 

cuidados prestados. O pressuposto dessa abordagem é o de considerar correto, quando os 

procedimentos adotados são coerentes, à luz do conhecimento científico vigente, quer na 

dimensão técnica, quer na relacional (HARTZ, 2010).    

A metodologia de estudo do processo pode ser feita através de observação direta da 

prática ou através de registros médicos, lembrando que nem sempre esses últimos representam 

o que realmente acontece no atendimento, uma vez que procedimentos podem não terem sido 

registrados devido à pressa, à negligência, entre outros motivos (VOURI, 1991). 

O autor acima refere que a qualidade técnico-científica do cuidado de saúde é a 

aplicação apropriada do conhecimento médico disponível, bem como da tecnologia, no 

cuidado com o paciente. Para Donabedian (1988a), essa avaliação será voltada para a análise 

do processo, pois engloba as atividades ou os procedimentos empregados pelos profissionais 

de saúde para transformar os recursos em resultados no seu trabalho. 

Donabedian (2003) ampliou o conceito de qualidade, referindo que a qualidade é um 

produto de dois fatores, sendo o primeiro, a ciência e a tecnologia dos serviços de saúde e o 

segundo a aplicação da ciência e tecnologia na prática atual. Refere ainda que esse produto, a 
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qualidade, pode ser caracterizado pelos atributos: eficácia, eficiência, otimização, 

aceitabilidade, legitimidade e equidade. 

O trabalho em saúde é tido como coletivo, porque é realizado por diversos profissionais de 

saúde e diversos outros grupos de trabalhadores que desenvolvem uma série de atividades 

necessárias para a manutenção da estrutura institucional. Algumas categorias profissionais 

desenvolvem o seu trabalho aplicando características da divisão parcelar do trabalho, como por 

exemplo, a enfermagem, nas quais se encontra a fragmentação de tarefas sob o controle gerencial 

dos profissionais de nível superior (RIBEIRO, 2004). 

O trabalho é compartimentalizado, pois cada grupo profissional se organiza e presta parte 

da assistência de saúde separado dos demais, muitas vezes duplicando esforços e até tomando 

atitudes contraditórias (PIRES, 1999). A divisão de trabalho na área de saúde gerou a condição de 

complementaridade e interdependência dos diversos trabalhos especializados, quando a equipe é 

multiprofissional e os agentes possuem autoridades desiguais, a tensão surge do embate entre a 

complementaridade e interdependência e busca de ampliação da autonomia técnica dos 

profissionais (SCHRAIBER et al., 1999). 

O processo de trabalho é definido como a transformação de um objeto determinado em 

um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo, emprega 

instrumentos e possui como componentes o objeto (aquilo sobre o que se trabalha), os agentes (os 

seres humanos que realizam a atividade), os instrumentos (condutas, tecnologias, o saber em 

saúde), a finalidade do trabalho (razão pela qual é feito), os métodos (ações organizadas para 

atender a finalidade) e o produto final que é a própria assistência em saúde (SANNA, 2007). 

O trabalho do enfermeiro é considerado como um processo particular do trabalho coletivo 

em saúde, conferindo a este um caráter subsidiário e complementar, transformando então o 

mesmo objeto de trabalho, que é o corpo humano individual e coletivo (ROCHA, ALMEIDA, 

2000). Para a realização desse processo deve-se utilizar meios e instrumentos, caracterizado como 

a força de trabalho e seus instrumentos específicos como a fundamentação teórica, as técnicas 

manuais utilizadas na assistência e o local de trabalho (OLIVEIRA, 2006). 

As equipes de saúde da família têm como objetivos centrais a prestação de assistência 

integral, contínua, com resolutividade e qualidade, às necessidades de saúde da população adstrita, 

destacando-se a perspectiva da família (BRASIL, 1998). Para atingir tais objetivos, requer 

abordagem multidisciplinar, processos diagnósticos de realidade, planejamento das ações e 

organização horizontal do trabalho, compartilhamento do processo decisório, além do estímulo ao 

exercício do controle social (BRASIL, 1998a). 
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Estudos como o de Bertoncini (2000), Costa et al., (2000) e Souza (2000) têm exposto as 

condições de trabalho em que as equipes estão imersas, destacando a indisponibilidade de 

recursos humanos, a infraestrutura material, a dinâmica da assistência e condições sociopolíticas 

para o desenvolvimento do trabalho. Apontam também para a composição básica insuficiente das 

equipes; insuficiência de profissionais com o perfil para o programa; heterogeneidade na estrutura 

física das unidades de saúde da família, estando algumas inadequadas e em situação precária; 

sobrecarga de atendimento, gerando dificuldades em efetuar o planejamento e discutir a dinâmica 

do trabalho e diferentes estilos de gestão das equipes de saúde da família.  

A disponibilidade de estruturas adequadas para a prestação da assistência nos serviços de 

saúde promove condições básicas para o alcance de um bom desempenho nos aspectos 

relacionados ao processo e aos resultados dos cuidados prestados à clientela atendida. Contudo, 

não assegura necessariamente, que determinado processo assistencial seja satisfatório, mesmo que 

dele dependa, constituindo um indicador indireto da qualidade da assistência prestada 

(SAPAROLLI, ADAMI, 2010). 

Sobre o processo de trabalho em enfermagem, Leopardi, Gelbcke e Ramos (2001) 

concordam que o mesmo configura-se em uma combinação de três ações básicas que se 

complementam: cuidado, educação e gerência dos serviços de enfermagem, sendo que essas ações 

direcionam-se para o atendimento das necessidades do indivíduo e desenvolvem-se de maneira 

interligada. 

A prática da enfermagem na Estratégia Saúde da Família (ESF) se insere buscando a 

reformulação e a integração de ações com os demais trabalhadores da equipe de saúde, 

principalmente, através de um processo de articulação das intervenções técnicas e da interação 

entre os outros profissionais da equipe de saúde da família. Assim, para a compreensão do 

trabalho da enfermeira na ESF é imprescindível que se analise a sua inserção no trabalho de 

equipe, o modo como se dá sua relação com o processo de trabalho e o modo como a enfermeira 

realiza o cuidado específico de enfermagem (PEDUZZI, 2000). 

O trabalho da enfermeira na ESF se constitui no monitoramento das condições de saúde, 

no levantamento e monitoramento de problemas de saúde e no exercício de uma prática de 

enfermagem comunicativa (SAPAROLLI, 2003). Falar das práticas de enfermagem pressupõe o 

entendimento de que a enfermagem, enquanto prática social, busca sempre responder às 

exigências sociais e de saúde de uma determinada época e de um determinado espaço social 

(ERMEL, FRACOLI, 2006). 

Segundo Silva, Rocha e Silva (2009), as discussões teóricas assumem o desafio de 

formular a consolidação da qualidade das ações da estratégia, que passa pelo modo de 
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organização das equipes. A ESF se constitui em um importante mercado de trabalho para os 

profissionais de enfermagem no país, que vem se consolidando na prática e na experiência 

adquirida pelos profissionais de saúde coletiva (RIBEIRO, SILVA, SAPAROLLI, 2002).  

Ao considerar a enfermagem enquanto trabalho, está se reconhecendo uma prática 

social que se relaciona com outros trabalhos na saúde completando-os em resposta as 

demandas, em um contexto histórico e social (MARQUES, SILVA, 2004).  

Segundo Silva, Motta e Zeitoune (2010), dados evidenciam que os enfermeiros 

desempenham todas as ações minimamente preconizadas, todavia existem limitações de 

cunho organizacionais, estruturais e conceituais como principais fatores impeditivos para o 

desenvolvimento ideal das práticas de enfermagem. Os mesmos autores colocam que a 

quantidade de atribuições próprias dos enfermeiros demonstra uma importante dificuldade 

encontrada para o cumprimento real de todas as atividades e que além das atividades clínicas 

estão também as atividades de caráter gerencial e administrativo, capacitações e supervisões 

dos agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. As dificuldades para a 

realização das ações precisam ser bem trabalhadas por todos os atores desse processo, para 

que se alcance uma prática mais próxima possível de atender o que lhes é atribuído (LIMA et 

al., 2009). 

Alguns indicadores referentes ao desempenho da ESF no Brasil, demonstram que a 

infraestrutura física não constitui o maior problema para o trabalho das equipes de saúde, 

apesar da maior parte das unidades não terem sido planejadas para o desenvolvimento das 

ações previstas (OLIVEIRA, CADETE, 2007). 

Estudos ressaltam a importância de se avaliar continuamente o processo de trabalho 

dos enfermeiros na estratégia saúde da família na assistência à criança (CAMPOS, 2006; 

SAPAROLLI, 2003; COSTA, SILVA, 2004). Sugerem-se, sobretudo estudos avaliativos com 

enfoque no processo assistencial da consulta de enfermagem na ESF, na estrutura disponível. 

Além disso, recomendam-se estudos que abordem de forma mais completa as importantes 

características do acompanhamento das ações básicas de saúde, no sentido de aprofundar a 

compreensão do que significa para o enfermeiro da ESF realizar a consulta de enfermagem à 

criança, buscando avaliar a efetividade dessas ações. 
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2 Métodos 
 

 
 
2.1 Tipo de Estudo 

 Estudo avaliativo de caráter normativo, desenvolvido com abordagem descritiva, de 

corte transversal. Neste, para realizar uma aproximação mais cuidadosa ao objeto de estudo, 

foram utilizadas dois tipos de triangulação: fontes de informação e técnicas de pesquisa. 

 

 

2.2 Caracterização do Local do Estudo 

 O Recife, capital do Estado de Pernambuco, é subdividido em 94 bairros, distribuídos 

em seis Regiões Político-Administrativas (RPA), sendo cada uma delas subdividida em três 

Microrregiões (MR), compostas por um conjunto de bairros mais ou menos semelhantes do 

ponto de vista territorial. As seis Regiões Político-Administrativas correspondem, na saúde, 

aos seis Distritos Sanitários (RECIFE, 2005). 

 O Distrito Sanitário IV (DS IV) foi selecionado de modo intencional, por ser campo de 

prática dos cursos da área de saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Neste definiu-se 

como local de estudo a Microrregião 4.1, que abrange os bairros da Iputinga, Cordeiro, 

Madalena, Ilha do Retiro, Prado, Torre, Zumbi e possui o maior território geográfico do 

distrito sanitário IV, onde se concentra o maior número de crianças menores de um ano 

(47,7%) cadastradas desse distrito. 

 Na Microrregião 4.1 estão situadas as USF de Skylab, Casarão do Cordeiro, Sítio das 

Palmeiras, Sítio do Cardoso, Vila União, Caranguejo e Emocy Krause. A USF de Skylab fica 

localizada no bairro da Iputinga e possui três equipes de saúde da família completas (médico, 

enfermeiro, dentista, auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde). A equipe III 

selecionada no estudo possui um quantitativo de 620 famílias cadastradas e 25 crianças 

menores de um ano, com dois turnos de puericultura por semana e atende a uma população 
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diferenciada no sentido de conviverem em um conjunto habitacional com adequadas 

condições sanitárias. 

 A USF Casarão do Cordeiro, localizada no bairro do Cordeiro, possui uma equipe de 

saúde da família completa, atende a uma população que reside em um conjunto habitacional 

com 850 famílias cadastradas e 35 crianças menores de um ano, com dois turnos de 

puericultura por semana. 

 A USF Sítio das Palmeiras está situada no bairro do Cordeiro, possui duas equipes de 

saúde da família completas, tendo sido selecionada a equipe II com um total de 767 famílias 

cadastradas, 42 crianças menores de um ano e um turno de puericultura por semana. A 

população atendida por esta equipe é bem diferenciada, tanto pela área geográfica de fácil 

acesso, como pela maioria da população dispor de plano de saúde. 

 A USF Sítio do Cardoso, localizada no bairro da Madalena tem duas equipes de saúde 

da família completas. Foi selecionada a equipe I com 987 famílias cadastradas, 53 crianças 

menores de um ano e dois turnos de puericultura por semana. 

 A USF Vila União, situada no bairro da Iputinga, possui quatro equipes de saúde da 

família completas. A equipe do Barbalho que foi selecionada possui 993 famílias cadastradas, 

57 crianças menores de um ano e realiza dois turnos de puericultura por semana. 

 A USF Caranguejo, localizada no bairro da Ilha do Retiro, atende à comunidade mais 

carente desta Microrregião, possuindo duas equipes de saúde da família completas. 

Selecionada a equipe I que tem um total de 640 famílias cadastradas, 25 crianças menores de 

um ano e efetua um turno de puericultura por semana. 

A USF Emocy Krause, localizada no bairro da Torre, possui fácil acesso pela 

comunidade, a equipe de Santa Luzia II, que foi selecionada, possui 1.200 famílias 

cadastradas, 56 crianças menores de um ano e realiza um turno de puericultura por semana. 

 

 

2.3 População do estudo/Amostragem 

 A população de estudo foi selecionada de modo intencional, e a amostra foi de sete 

enfermeiras das equipes de saúde da família com o maior número de crianças menores de um 

ano cadastradas, pertencentes as sete USF da Microrregião 4.1 do Distrito Sanitário IV e 

foram realizadas 80 observações das consultas de puericultura. Dentre as sete enfermeiras 

cujas atividades foram observadas, duas se recusaram a participar da entrevista, pois não 
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aceitaram que a mesma fosse gravada. No entanto as características do perfil profissional das 

mesmas foram semelhantes ao restante do grupo. 

 

2.4 Fontes de informação/Instrumentos de coleta de dados 

As fontes de informação utilizadas foram as enfermeiras das equipes selecionadas e os 

prontuários das famílias (criança). 

As técnicas de coleta de dados utilizadas foram: 

1- Observação sistemática da estrutura das sete USF e das consultas de puericultura realizadas 

pelas enfermeiras;  

2- Dados secundários obtidos em prontuário; 

3- Questionário estruturado. 

Como referencial de avaliação foi utilizado o modelo proposto por Donabedian (1980), 

relacionado à estrutura e processo para a avaliação da qualidade de serviços em saúde. 

Os dados foram coletados utilizando os seguintes instrumentos: 

1 - Roteiro para observação da estrutura - ANEXO A 

A estrutura das USF foi observada a partir de um roteiro adaptado do “Manual de estrutura física 

das unidades básicas de saúde” (BRASIL, 2008) quanto aos recursos materiais, recursos humanos, 

normas técnicas administrativas e protocolos existentes no atendimento à criança, direcionados para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, contendo as seguintes variáveis: 

Quadro 1 – Variáveis relacionadas à estrutura da unidade de saúde da família* 

1 – Sala destinada à consulta de enfermagem: 2 – Recursos materiais 

Uso exclusivo sala Mesa para exame 
Ventilação natural Número de cadeiras 
Iluminação natural Mesa de escritório 
Pia Balança pediátrica 
Limpeza consultório Armário cilíndrico pedal 
Dispensador de sabonete líquido Balde cilíndrico pedal 
Piso lavável Régua antropométrica 
Parede lavável Fita antropométrica 
 Otoscópio 
 Esfigmomanômetro aneróide ≤ 1 ano 
 Brinquedos de borracha 
 Impressos prontuário 
 Gráfico peso/idade e estatura/idade 
 Gráfico perímetro cefálico 
 Cartão/caderneta da criança 
 Impresso desenvolvimento infantil 
  

* Para cada item descrito acima, as variáveis foram classificadas em Sim e Não, de acordo com a sua existência. 
Parte do instrumento de: Ministério da Saúde (2002); Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde (2008). 
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2 - Roteiro para observação sistemática da consulta de enfermagem na puericultura - 

ANEXO B 

Foi realizada a observação direta da consulta de enfermagem na puericultura, uma vez 

que as práticas somente podem ser acessadas por meio da observação (FLICK, 2004), 

utilizando-se um instrumento padronizado com itens essenciais à realização do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, conforme orientação do Ministério da 

Saúde (2002), contendo as seguintes variáveis: 

Quadro 2 – Variáveis relacionadas à observação sistemática da consulta de enfermagem* 

1 – Dados referentes à criança: 2 –  Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil: 

Entrevista com a mãe ou 
responsável  
Motivo da consulta 
Doenças/ problemas na infância  
Exame físico crânio-caudal, 
fragmentado e não fragmentado 
− Inspeção 
− Palpação 
− Ausculta  
− Percussão 

Medidas de crescimento 
− Peso 
− Comprimento 
− Perímetro cefálico 

Plano de cuidados 

Mensuração do peso 
Pesagem com a criança despida 
Mensuração do comprimento com auxílio de 
régua antropométrica 
Solicitação da ajuda da mãe ou outra pessoa  
Mensuração do perímetro cefálico  
Cálculo do ganho de peso   
Interpretação da curva de crescimento da 
criança  
Informação do peso e do comprimento da 
criança à mãe ou responsável  
Encaminhamento dos casos graves  
Identificação dos principais marcos do 
desenvolvimento   
Informação sobre o desenvolvimento da 
criança  
Orientação de atividades para estimular o 
desenvolvimento 
Orientação do acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento infantil 

* Para cada item descrito acima, as variáveis foram classificadas em Sim e Não, de acordo com a sua existência. 
Parte do instrumento de: Ministério da Saúde (2002); Saparolli (2003). 

 

Visando um controle da qualidade do estudo, frente a possível influência da presença 

do observador na consulta de enfermagem, foi comparada a frequência do registro de 

variáveis do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento em prontuários de crianças 

cujas consultas foram observadas e o das não observadas, não tendo sido encontrada diferença 

estatisticamente significante, como mostra a Tabela 1.  
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Tabela 1 - Registro no prontuário de variáveis do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, em consultas de puericultura observadas e não observadas. 

 
Registro no prontuário  

Consultas 
observadas 

Consultas não 
observadas Variáveis 

n n 

p 

Peso    
Sim 13 14 
Não 03 - 0,14* 

Interpretação da curva peso/idade    
Sim 09 10 
Não 07 04 0,63** 

Marcos do desenvolvimento    
Sim 03 02 
Não 13 12 0,57* 

*Teste exato de Fisher 
** Qui-quadrado 

 

3 - Instrumento para coleta de dados da criança no prontuário da família - ANEXO C 

A coleta de dados secundários a partir dos prontuários da família/criança foi realizada 

por meio de um instrumento estruturado, a fim de verificar os registros das atividades 

realizadas no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na ficha clínica das 

crianças, sabendo-se que o registro é a parte essencial para qualificar o atendimento, conforme 

o quadro 3. 

Quadro 3 - Variáveis relacionadas ao registro de dados da criança contidos no prontuário da 

família* 

1 – Dados sobre o processo assistencial 
desenvolvido pela enfermeira durante a 
consulta à criança menor de um ano: 

2 –  Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento à criança menor de um ano: 

Ficha clínica da criança 
Exame físico 
Inspeção 
Palpação 
Ausculta 
Percussão 
Medidas de crescimento 
Peso 
Comprimento 
Perímetro cefálico 
Plano de cuidados 

 

Preenchimento dos gráficos peso/idade e estatura/idade 
Preenchimento perímetro cefálico 
Cálculo do ganho de peso 
Interpretação da curva de crescimento  
Encaminhamento casos graves  
Identificação dos marcos do desenvolvimento de 
acordo com a idade 
Orientação de atividades para estimular o 
desenvolvimento  
Retorno à consulta 
Preenchimento dos gráficos peso/idade e estatura/idade 

* Para cada item descrito acima, as variáveis foram classificadas em Sim e Não, de acordo com a sua existência. 
Parte do instrumento de: Ministério da Saúde (2002); Saparolli (2003). 
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4 - Questionário estruturado aplicado às enfermeiras  - ANEXO D 

O questionário estruturado aplicado às enfermeiras continha questões abertas 

referentes à formação profissional, experiência anterior de trabalho, tempo de serviço na 

unidade, capacitação teórico/prática recebida para a realização da consulta de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento à criança menor de um ano, vivência no 

desenvolvimento dessa atividade, fatores facilitadores e dificultadores desse processo e 

sugestões.  

O Roteiro para observação sistematizada da consulta e Instrumento estruturado para a 

coleta de dados da criança no prontuário da família foram validados em uma tese de 

doutorado em Enfermagem realizada na Universidade Federal de São Paulo em 2003, por 11 

especialistas com atuação nas áreas de Saúde Pública/ Saúde Coletiva e Saúde da Criança 

(SAPAROLLI, 2003). 

 

 

2.5 Procedimentos da coleta de dados 
  

A coleta foi realizada pela mestranda, entre os meses de março a novembro de 2011, 

segundo o agendamento das consultas de puericultura realizadas pelas enfermeiras às crianças 

menores de um ano. A pesquisadora compareceu semanalmente às unidades em 36 turnos 

variados (manhã e tarde), no mínimo quatro turnos e no máximo sete, dependendo do 

cronograma da equipe. Efetuou-se a observação das duas primeiras consultas realizadas 

obedecendo à ordem de chegada. 

Alguns fatores interferiram no processo de coleta dos dados como: greve dos 

enfermeiros por aproximadamente dois meses; licença médica e licença gestação; férias; 

feriados; superposição de dia de agendamento para a puericultura em mais de uma unidade; 

participação das enfermeiras em reuniões e treinamentos no dia do agendamento e o 

absenteísmo das crianças.  
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Encontra-se no quadro abaixo, a relação das USF do DS IV pertencentes à 

Microrregião 4.1 com o número de crianças menores de um ano cadastradas por equipe 

selecionada e o tipo de consulta de puericultura. 

Quadro 4 - Quantitativo de crianças menores de um ano cadastradas por ESF e observadas na 

pesquisa, por tipo de consulta de puericultura, pertencentes à Microrregião 4.1 – DS IV. 

 
Número de consultas observadas 

USF 
Equipe/Número 

de turnos 
observados 

Número de 
crianças 

cadastradas Primeira vez Subsequente Subtotal 

Vila União Barbalho 
(n=07) 57 03 09 12 

Skylab Abençoada por 
Deus (n=04) 25 - 11 11 

Sítio das 
Palmeiras 

Equipe II 
(n=04) 42 01 06 07 

Sítio do 
Cardoso 

Sítio do 
Cardoso I 

(n=05) 
53 04 12 16 

Caranguejo Equipe I 
(n=05) 25 02 08 10 

Casarão do 
Cordeiro 

Equipe única 
(n=06) 35 02 13 15 

Emocy 
Krause 

Santa Luzia II 
(n=05) 56 04 05 09 

Total 293 16 64 80 
Fonte: SMS/ Recife – 2010 

 
Os dados referentes à estrutura foram coletados antes do início dos atendimentos. 

Antes do período de observação das atividades a pesquisadora conheceu a dinâmica do 

trabalho das equipes. O processo assistencial foi observado no decorrer das consultas de 

puericultura realizadas pelas enfermeiras e nos intervalos ocorridos entre os atendimentos o 

prontuário era consultado para verificar os registros dessas atividades referentes ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. 

As visitas frequentes às unidades promoveram um ambiente propício para a 

observação sistematizada da consulta de enfermagem, fortalecendo uma relação de confiança. 

O questionário estruturado foi realizado num segundo momento da pesquisa, de 

acordo com a disponibilidade das enfermeiras, as informações foram registradas mediante a 

gravação em áudio (mp3), para assegurar uma melhor qualidade do registro, nos próprios 

consultórios. O gravador foi ligado desde o início, garantindo a qualidade da interação com o 

entrevistado e da coleta e as transcrições das respostas foram feitas na íntegra pela 

pesquisadora.  
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2.6 Processamento e análise do material coletado 

Os dados coletados a partir dos prontuários e das observações sistemáticas foram 

consolidados e organizados. Foram construídos três bancos de dados (estrutura da USF, 

observação das atividades e registro dos prontuários). Realizada dupla entrada dos dados no 

programa estatístico epi-info 6.04, sendo verificada a sua consistência e validação. A matriz 

foi revisada para corrigir os eventuais erros de amplitude, de consistência e de omissão 

cometidos durante a digitação.  As questões abertas foram submetidas à análise de conteúdo 

do tipo classificatória, com contagem de frequência das categorias. Os conteúdos que 

convergiam para um significado comum foram classificados numa mesma categoria 

(BARDIN, 2010). 

Os resultados foram expressos em números absolutos e percentuais, foram calculadas 

às medidas de tendência central e de dispersão para dados contínuos, por meio dos recursos de 

informática do Microsoft Excel versão 2007 para ambiente do Windows Seven. 

Na comparação das crianças, segundo o tipo de consulta (primeira vez e subsequente), 

foram utilizados Teste de qui-quadrado (x2) com correção de Yates e teste exato de Fisher 

quando indicado (MEDRONHO, 2009). 

Para emitir um julgamento sobre a avaliação feita pela enfermeira dos principais 

marcos do desenvolvimento, foi adaptada uma escala com grau de intensidade decrescente 

(completa, quase completa, incompleta e sem avaliação), baseado em Saparolli (2003) como 

mostra o Quadro 5, visando mensurar a verificação (ou não) de itens recomendados, segundo 

os meses de vida da criança.  
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Quadro 5 - Grau de intensidade da avaliação dos marcos do desenvolvimento na consulta de 

enfermagem no primeiro ano de vida. 

Graus de 
intensidade da 

avaliação* 
Idade 

(meses) 

N ̊ de 
itens a 
observ

ar 

Marcos do desenvolvimento 

1 2 3 4 

1̊ 5 

Reflexos primitivos (Moro, Marcha, Busca e 
Sucção, Preensão palmar e plantar, Babinsky, 
Tônico-cervical, Galant, Rastreamento); Olha 
ao redor segundo linha média; Emite pequenos 
ruídos guturais; Reage ao som; Olha o rosto. 

5 4 ≤ 3 - 

2̊ ao 3̊ 4 

Colocada em decúbito ventral levanta a cabeça 
momentaneamente; Murmura eventualmente; 
Sorri espontaneamente; Reflexos esperados 
para a idade. 

4 3 ≤ 2 - 

4̊ ao 5̊ 10 

Mãos estão abertas; Brinca com as mãos; Pega 
objetos e os leva à boca; Colocada em decúbito 
ventral levanta e sustenta a cabeça e ombros, 
apoiando-se no antebraço; Sentada não há 
queda da cabeça; Rola na cama; Muda de 
posição; Segue objetos ou pessoas em uma 
direção de 180̊; Vira a cabeça em direção a 
uma voz ou objeto sonoro; Emite sons. 

10 8 ≤ 7 - 

6̊ ao 8̊ 8 

Levantada pelos braços ajuda com o corpo; 
Segura e transfere objetos de uma mão para a 
outra; Busca objetos fora do alcance; Inicia 
movimentos de pinça pegando objetos com o 
polegar e o indicador; Vira-se sozinho na cama 
ou mesa utilizada para o exame físico; Senta-se 
sozinho; Responde diferentemente as pessoas 
familiares e estranhas; Pronuncia algumas 
palavras. 

8 6 ≤ 5 - 

9̊ ao 11̊ 6 

Senta-se sem apoio até o 9̊ mês; Arrasta-se ou 
engatinha; Fica em pé apoiado; Atende pelo 
seu nome; Imita e faz uso de gestos com a 
cabeça e a mão; Brinca de esconde-esconde. 

6 5 ≤ 4 - 

* 1- Completa; 2- Quase completa; 3- Incompleta e 4- Sem avaliação 
Parte do instrumento de: Saparolli (2003) 

 

Após o término da análise dos dados, foi realizada a discussão dos conteúdos 

encontrados a partir dos referenciais teóricos. 

 
 
2.7 Considerações éticas 

O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)/ PROCAPE/ UPE, CAAE -6586.0.000.106-10, 
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de 13 de Dezembro de 2010, atendendo assim às recomendações da resolução n ̊ 196 de 10 de 

Outubro de 1996, sobre pesquisa científica desenvolvida com seres humanos. 

Foi garantido o sigilo sobre a identidade dos sujeitos investigados e todas as 

informações prestadas foram tratadas de forma confidencial. Anteriormente a coleta de dados, 

cada sujeito participante foi esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e no caso de 

concordância em participar, assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(BRASIL, 1996) – APÊNDICE A 
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Resumo 

 
Estudo avaliativo, descritivo, com objetivo de avaliar ações do processo de trabalho e 

identificar facilidades, dificuldades e sugestões para a consulta de enfermagem às crianças 

menores de um ano, no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na Estratégia 

Saúde da Família. Abrangeu sete enfermeiras da Microrregião 4.1, Distrito Sanitário IV, 

Recife, com maior número de crianças menores de um ano cadastradas. Realizada observação 

sistematizada das consultas, avaliação dos registros nos prontuários e questionário gravado 

com as enfermeiras. Nos resultados observaram-se problemas relacionados à inadequação dos 

equipamentos, instrumentos de trabalho e capacitação dos profissionais. Apesar das 

dificuldades de infraestrutura, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a 

atividade. A falta de treinamento pode ter influenciado a qualidade e interpretação da 

avaliação do crescimento e do desenvolvimento e qualidade dos registros. O processo 

assistencial requer ajustes para abranger aspectos essenciais na atenção à saúde da criança. 

Descritores: Crescimento, Desenvolvimento, Saúde da Família, Processo de Trabalho. 
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Abstract 
 
 
The nursing consultation in the growth and development in the Family Health Strategy 

 

Evaluation and descriptive study, to evaluate actions of the work process, and identify the 

strengths, difficulties and suggestions for nursing appointments to children under one year 

old in growth and development in the Family Health Strategy. Included of seven nurses from 

Microregion 4.1, District IV Health, Recife, with the largest number of children under one 

year old registered. Systematic observation of the appointments were accomplished, review 

medical records and questionnaire taxed with the nurses. The results observed problems 

related to inadequate equipment, tools and professional training of. Despite the difficulties of 

infrastructure, the nurses showed professional satisfaction with the activity. Lack of training 

may have influenced the quality of the evaluation and growth interpretation, development 

and quality of records. The care process requires adjustments to cover essential aspects of 

child care. 

Descriptors: Growth, Development, Family Health, Work process. 
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Resumen 
 
 
La consulta de enfermería en el crecimiento y el desarrollo en la Estratégia de Salud 

Familiar 

 

Estudio de evaluación, descriptivo, con el objetivo de evaluar las acciones del proceso de 

trabajo, e identificar las fortalezas, dificultades y sugerencias para la consulta de enfermería a 

los niños menores de un año en el crecimiento y el desarrollo de la Estrategia de Salud 

Familiar. Se compone de siete enfermeras Microregión 4.1, Districto 4.1 de Salud de Recife 

con el mayor número de niños menores de un año registrado.  Realizada la observación 

sistemática de las consultas, evaluación de los registros en los prontuarios y cuestionario 

grabados con las enfermeras.  En los resultados se observan problemas relacionados con la 

inadecuación de los aparatos, las herramientas  de trabajo y la formación de profesionales. A 

pesar de las dificultades de infraestructura, las enfermeras mostraron satisfacción profesional 

con la actividad. La falta de formación puede haber influido en la calidad de la evaluación e 

interpretación de crecimiento y desarrollo, y la calidad de los registros. El proceso de atención 

requiere de ajustes para cubrir los aspectos esenciales de la atención del niño. 

Descriptores: Crecimiento, Desarrollo, Salud Familiar, proceso de trabajo. 
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Introdução 
 

 

 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é caracterizado como eixo 

central do cuidado infantil e referencial para todas as atividades de assistência à criança, 

sendo considerada uma estratégia fundamental para a manutenção do seu estado de saúde, a 

ser prestado em toda a rede básica até o segundo ano de vida e em especial no primeiro ano, 

em função da vulnerabilidade biológica nessa faixa etária, visto que déficits no crescimento 

linear são passíveis de reversibilidade nos primeiros dois anos e especialmente no primeiro 

ano (1) e é nessa etapa da vida extrauterina que o tecido nervoso mais cresce e amadurece 

estando, portanto, sujeito aos agravos (2).   

Na Estratégia Saúde da Família encontrou-se a possibilidade de ampliação do acesso 

na assistência à saúde da criança, mediante ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, efetuadas por equipes multiprofissionais, prestando uma assistência integral, resolutiva 

e contínua(3). Com a implementação dessa estratégia houve um avanço da implantação da 

consulta de enfermagem, prestada de modo sistemático e contínuo, visando garantir a 

integralidade e resolutividade da atenção à saúde, identificando problemas de saúde-doença, 

executando e avaliando cuidados(4).  

Na criança, a consulta de enfermagem dentre outras atividades realizadas, constitui 

uma estratégia de atendimento direcionada ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, por meio da avaliação de parâmetros durante a consulta de 

puericultura, com acompanhamento periódico, sendo possível detectar inúmeras alterações 

que podem ocorrer na infância e ter repercussões na vida adulta(5).  

É fundamental que os serviços de saúde apresentem estruturas adequadas para a 

realização dessas atividades, disponibilidade de impressos, equipamentos e instrumentos 
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adequados e em quantidade suficiente, além de profissionais com capacitação específica(6). 

Diante dessas considerações procurou-se nessa pesquisa compreender como se dá o processo 

de trabalho na consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento na estratégia saúde da família?  Sendo utilizada a abordagem de Donabedian 

em relação à estrutura e processo para a avaliação dos serviços de saúde. 

Dessa forma, esse estudo objetivou avaliar o processo de trabalho na consulta de 

enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na estratégia saúde da 

família; caracterizar a operacionalização do modelo de organização do trabalho; investigar a 

percepção da enfermeira sobre os fatores facilitadores e dificultadores no desenvolvimento 

das atividades e conhecer as sugestões para a melhoria das atividades. 

O momento atual é bastante favorável ao desenvolvimento de pesquisa nessa área, 

porquanto a produção de serviços de saúde no setor público está em fase de constantes 

transformações, consequentemente estudos que contribuam para a reflexão sobre esses 

profissionais, estão em ênfase. 

 

 

Métodos 

 

Trata-se de um estudo avaliativo de caráter normativo, descritivo, de corte transversal. 

Foram utilizados dois tipos de triangulação: fontes de informação (enfermeiras das equipes 

selecionadas e os prontuários) e técnicas de pesquisa (observação sistemática da estrutura das 

sete USF e das consultas de puericultura, questionário estruturado e dados secundários). 

 

A área e a população de estudo foram selecionadas de modo intencional. Identificou-

se que dentre as seis Regiões Político-Administrativas (RPA)(7), a Microrregião 4.1 tinha o 
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maior número de famílias cadastradas nas suas dezesseis equipes de saúde da família, 

portanto maior número de crianças menores de um ano (47,7%) no DS IV. A amostra foi 

composta por: sete enfermeiras das equipes de saúde da família, das sete USF com maior 

número de crianças menores de um ano e foram observadas 80 consultas de puericultura. 

Duas enfermeiras se recusaram a responder a entrevista, pois não aceitaram que a mesma 

fosse gravada, no entanto as características do perfil profissional das mesmas foram 

semelhantes ao restante do grupo. 

  

Como referencial de avaliação foi utilizado o modelo proposto por Donabedian(8), 

relacionado à estrutura e processo para a avaliação de serviços. As variáveis foram 

relacionadas à estrutura da USF, à observação sistemática da consulta de enfermagem e ao 

registro de dados da criança contidos no prontuário da família. 

 

Os dados foram coletados utilizando os seguintes instrumentos: Roteiro para 

observação da estrutura da USF (quanto aos recursos materiais, recursos humanos, normas 

técnico-administrativas e protocolos existentes no atendimento à criança no acompanhamento 

do crescimento e do desenvolvimento); Roteiro para observação sistemática da consulta de 

enfermagem na puericultura (com itens essenciais a realização desse acompanhamento 

conforme orientação do Ministério da Saúde, 2002); Instrumento para a coleta de dados da 

criança no prontuário da família, a fim de verificar os registros das atividades realizadas na 

ficha clínica das crianças e questionário estruturado com as enfermeiras das equipes de saúde 

da família selecionadas, contendo três perguntas abertas sobre o processo de trabalho. 

Os instrumentos utilizados (Instrumento estruturado para a coleta de dados da criança 

no prontuário da família e Roteiro para observação sistemática da consulta) foram adaptados 

de uma tese de doutorado em Enfermagem realizada na Universidade Federal de São Paulo 

em 2003(4). 
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A coleta foi realizada pela mestranda, entre os meses de março a novembro de 2011. A 

pesquisadora compareceu semanalmente às unidades em 36 turnos variados (manhã e tarde), 

no mínimo quatro turnos e no máximo sete dependendo do cronograma da equipe e foram 

observadas 80 consultas (primeira vez e subsequente).  

Os dados referentes à estrutura foram coletados antes do início dos atendimentos. O 

processo assistencial foi observado no decorrer das consultas de puericultura realizadas pelas 

enfermeiras e nos intervalos dos atendimentos era consultado o prontuário para a verificação 

dos registros. Visando a um controle de qualidade do estudo, frente à presença do observador 

na consulta de enfermagem, foi comparada a frequência do registro de variáveis do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, em prontuários de crianças cujas 

consultas foram observadas e o das não observadas, não tendo sido encontrada diferença 

estatisticamente significante (p<0,05). O questionário estruturado aplicado às enfermeiras foi 

realizado em um segundo momento da pesquisa. 

Os dados coletados foram consolidados e organizados no Epi-info 6.04 e foram 

criados três bancos de dados. O questionário aplicado às enfermeiras foi registrado através de 

gravação em áudio (mp3) para uma melhor qualidade do registro e foram transcritas na 

íntegra pela pesquisadora e analisadas. As perguntas abertas foram submetidas à análise de 

conteúdo do tipo classificatória, com contagem da frequência das categorias. Os conteúdos 

que convergiam para um significado comum foram classificados numa mesma categoria(9).  

Os resultados foram expressos em números absolutos e percentuais, foram calculados 

as medidas de tendência central e de dispersão para dados contínuos. Na comparação das 

crianças, segundo o tipo de consulta (primeira vez e subsequente) foram utilizados Teste de 

qui-quadrado (x2) com correção de Yates e Teste exato de Fisher quando indicado. Para emitir 

um julgamento sobre a avaliação pela enfermeira dos principais marcos do desenvolvimento, 
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foi adaptada uma escala com grau de intensidade decrescente (completa, quase completa, 

incompleta e sem avaliação) baseado em Saparolli(4).  

Quadro 1 - Grau de intensidade da avaliação dos marcos de desenvolvimento na consulta de 

enfermagem no primeiro ano de vida. 

Graus de 
intensidade da 

avaliação* 
Idade 

(meses) 

N ̊ de 
itens a 

observar 
Marcos do desenvolvimento 

1 2 3 4 

1̊ 5 

Reflexos primitivos (Moro, Marcha, Busca e 
Sucção, Preensão palmar e plantar, Babinsky, 
Tônico-cervical, Galant, Rastreamento); Olha 
ao redor segundo linha média; Emite pequenos 
ruídos guturais; Reage ao som; Olha o rosto. 
 

5 4 ≤ 3 - 

2̊ ao 3̊ 4 

Colocada em decúbito ventral levanta a cabeça 
momentaneamente; Murmura eventualmente; 
Sorri espontaneamente; Reflexos esperados 
para a idade. 
 

4 3 ≤ 2 - 

4̊ ao 5̊ 10 

Mãos estão abertas; Brinca com as mãos; Pega 
objetos e os leva à boca; Colocada em decúbito 
ventral levanta e sustenta a cabeça e ombros, 
apoiando-se no antebraço; Sentada não há 
queda da cabeça; Rola na cama; Muda de 
posição; Segue objetos ou pessoas em uma 
direção de 180̊; Vira a cabeça em direção a 
uma voz ou objeto sonoro; Emite sons. 
 

10 8 ≤ 7 - 

6̊ ao 8̊ 8 

Levantada pelos braços ajuda com o corpo; 
Segura e transfere objetos de uma mão para a 
outra; Busca objetos fora do alcance; Inicia 
movimentos de pinça pegando objetos com o 
polegar e o indicador; Vira-se sozinha na cama 
ou mesa utilizada para o exame físico; Senta-se 
sozinha; Responde diferentemente as pessoas 
familiares e estranhas; Pronuncia algumas 
palavras. 
 

8 6 ≤ 5 - 

9̊ ao 11̊ 6 

Senta-se sem apoio até o 9̊ mês; Arrasta-se ou 
engatinha; Fica em pé apoiado; Atende pelo 
seu nome; Imita e faz uso de gestos com a 
cabeça e a mão; Brinca de esconde-esconde. 
 

6 5 ≤ 4 - 

*1- Completa; 2- Quase completa; 3- Incompleta e 4- Sem avaliação 
Parte do instrumento de: Saparolli (2003) 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)/ PROCAPE/ UPE, CAAE -6586.0.000.106-10, 

segundo resolução n ̊ 196 de 10 de Outubro de 1996 (9), sobre pesquisa científica desenvolvida 

com seres humanos. 

 

 

Resultados 

 
 
 

As sete unidades de saúde da família (USF) tinham consultório de uso exclusivo da 

enfermeira, de acordo com a programação previamente estabelecida. Em relação ao ambiente 

físico desses consultórios: cinco tinham piso lavável, quatro possuíam paredes revestidas por 

material lavável; sete eram climatizados e seis iluminados artificialmente. Todos dispunham 

de pias e seis de dispensadores de sabão líquido.  

Quanto ao mobiliário todos os consultórios tinham mesa de escritório, mesa para 

exame e duas a três cadeiras. Em relação aos equipamentos e instrumentos para a avaliação do 

crescimento: seis unidades contavam com régua antropométrica, sete possuíam balança 

pediátrica, sendo que apenas uma delas ficava no consultório e as demais na recepção da USF. 

Apenas um consultório dispunha de brinquedos de borracha laváveis. 

No tocante à disponibilidade de impressos: nenhuma equipe dispunha de fichas para o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil. Também nenhuma dispunha 

das normas do Ministério da Saúde para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. Uma equipe não dispunha da ficha de atendimento à criança 

utilizada pela rede municipal e todas possuíam o cartão/caderneta da criança. 
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Quanto às enfermeiras, cujo processo de trabalho foi observado, todas eram 

concursadas e apresentavam experiência prévia na Estratégia Saúde da família (ESF): quatro 

entre 5 – 9 anos e três entre 10- 14 anos. 

Dentre as cinco enfermeiras que responderam ao questionário, três mantinham vínculo 

empregatício junto à assistência hospitalar. Todas cursaram a especialização em Saúde da 

Família e receberam treinamentos para a utilização da estratégia da Atenção Integral às 

Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI). Três fizeram o curso introdutório e nenhuma foi 

capacitada especificamente para o acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

A mediana da idade das crianças nas consultas de puericultura de primeira vez foi 2,5 

meses, variando entre 1,5 (primeiro quartil) e 4,0 meses (terceiro quartil) e daquelas em 

consultas subsequentes a mediana foi 6,0 meses, variando entre 4,0 (primeiro quartil) e 9,0 

meses (terceiro quartil). 

Em 68,7% das consultas de enfermagem observadas não foi utilizada a ficha de 

atendimento à criança e nenhuma equipe dispunha de fichas para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento anexa à ficha da criança no prontuário da família. Em todas as 

consultas o exame físico foi realizado, contudo, em 62,5% daquelas de primeira vez e em 

67,2% das subsequentes a criança não foi despida para a mensuração do peso. Em apenas 

25% das consultas a mensuração do peso foi realizada pela enfermeira, 25% pelo agente 

administrativo da USF e 50% restante pelo auxiliar de enfermagem. 

O comprimento e o perímetro cefálico foram mensurados pela enfermeira em todas as 

crianças, conforme a Tabela 1. Vale destacar que, a mensuração do comprimento que foi 

realizada por uma das enfermeiras se deu sempre com fita métrica comum. Não houve a 

solicitação da ajuda da mãe ou acompanhante em 46,2% das consultas observadas. 
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O cálculo do ganho de peso da criança não foi realizado em todas as consultas 

observadas. A informação sobre o peso à mãe ou responsável não foi realizada em 50% das 

consultas de primeira vez e 33% das subsequentes. 

 

Ao observar a execução do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, 

comparando-se a avaliação na primeira consulta e na subsequente verifica-se que uma 

proporção significativamente maior de crianças que realizaram consulta subsequente tiveram 

o peso aferido e a curva de peso/idade interpretada. 

 

Em 51,2% das consultas nas quais o desenvolvimento foi avaliado, em 36,6% dos 

atendimentos as enfermeiras informaram as mães/responsáveis pelas crianças sobre o 

processo do desenvolvimento infantil e orientaram medidas que favorecem a aquisição das 

habilidades esperadas para essas crianças em 75,0% das consultas de primeira vez e 82,8% 

das subsequentes. Em todas as consultas houve a solicitação do retorno para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e foi realizado o agendamento logo após 

o atendimento. 

 

Tabela 1- Atividades do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, 

observadas durante a consulta de enfermagem. 

Primeira 
consulta 
(n=16) 

Consulta 
subsequente 

(n=64) Variáveis 

n % n % 

p 

Aferição do peso      

Sim 13 81,2 62 96,9 

Não 03 18,8 02 3,1 
0,05* 

Medição do comprimento      

Sim 16 100 64 100 

Não - - - - 
- 
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Medição do perímetro cefálico      

Sim 16 100 64 100 

Não - - - - 
- 

Interpretação da curva de peso/idade      

Sim 11 68,8 58 90,6 

Não 05 31,2 06 9,4 
0,04* 

Interpretação da curva de estatura/idade      

Sim 08 50,0 44 68,7 

Não 08 50,0 20 31,3 
0,26 

Interpretação da curva de crescimento do 
perímetro cefálico 

     

Sim 07 43,8 41 64,1 

Não 09 56,2 23 35,9 
0,23 

 

Cálculo do ganho de peso      
Sim - - - - 

Não 16 100 64 100 
- 

Identificação de marcos do 
desenvolvimento 

     

Sim 11 68,7 30 46,9 

Não 05 31,3 34 53,1 
0,20 

Orientação de atividades para estimular 
desenvolvimento 

     

Sim 04 25,0 11 17,2 

Não 12 75,0 53 82,8 
0,34* 

Orientação do retorno à consulta      
Sim 16 100 64 100 

Não - - - - 
- 

*Teste exato de Fisher 
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Quanto à identificação de marcos do desenvolvimento, nota-se na tabela 2 que, em 

49,0% das consultas observadas não ocorreu nenhuma avaliação das crianças, chamando a 

atenção especialmente aos 66,7% de omissão observada no primeiro mês de vida. Nenhuma 

criança foi avaliada de forma completa pelas enfermeiras. 

 

Tabela 2- Grau de avaliação do desenvolvimento infantil segundo a idade das crianças nas 

consultas de enfermagem.  

 
Grau de avaliação do desenvolvimento infantil Idade 

(meses) Completa Quase completa Incompleta Sem avaliação 

 n  % n  % n  % n  % 

1̊ (n=06) - - - - 02 33,3 04 66,7 

2̊ ao 3̊ (n=19) - - 04 21,0 08 42,0 07 37,0 

4̊ ao 5̊ (n=21) - - 02 9,0 14 67,0 05 24,0 

6̊ ao 8̊ (n=18) - - - - 07 39,0 11 61,0 

9̊ ao 11̊ (n=16) - - - - 04 25,0 12 75,0 

Total - - 06 7,0 35 44,0 39 49,0 

 

O registro do peso no prontuário era imediatamente realizado após sua mensuração em 

apenas 43,3% das consultas observadas, sendo os demais escritos em um papel e entregue às 

mães que repassavam à enfermeira durante o atendimento.  Nota-se na Tabela 3 que em todos 

os prontuários analisados não houve o registro do ganho de peso e a interpretação da curva 

peso/idade não foi registrada em 43,8% (primeira vez) e 34,4% (subsequente). O registro do 

comprimento foi feito em 100% dos atendimentos. Também não foi observado nenhum 

registro da interpretação da curva de comprimento e perímetro cefálico. 
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Não houve o registro dos principais marcos do desenvolvimento em 81,3% das 

consultas de primeira vez e 90,6% das subsequentes e em relação às orientações de atividades 

de estímulo ao desenvolvimento não houve o registro em 100% dos prontuários. 

 

Tabela 3- Proporção de registro no prontuário das atividades efetuadas no acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil nas consultas de primeira vez e subsequente. 

Primeira 

consulta 

Consulta 

subsequente Variáveis 

n % n % 

p 

Medidas antropométricas      

Peso **      

Sim 13 100 62 100 

Não - - - - 
- 

Comprimento      

Sim 16 100 64 100 

Não - - - - 
- 

Perímetro cefálico      

Sim 16 100 64 100 

Não - - - - 
- 

Seguimento do ganho ponderal      

Cálculo do ganho de peso      

Sim - - - - 

Não 16 100 64 100 
- 

Interpretação da curva de peso/idade      

Sim 09 56,3 42 65,6 

Não 07 43,8 22 34,4 
0,68 
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Seguimento do desenvolvimento      

Principais marcos/idade      

Sim 03 18,8 06 9,4 

Não 13 81,3 58 90,6 
0,25* 

Orientação de atividades de estímulo ao 

desenvolvimento 

     

Sim - - - - 

Não 16 100 64 100 
- 

**Excluídas cinco crianças que não foram pesadas. 
*Teste exato de Fisher 
 

 

Entre os fatores facilitadores do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

destacam-se a satisfação do profissional com a atividade, o acompanhamento desde a gestação 

e o nascimento, conforme Tabela 4. A enfermeira vivencia dificuldades como o número 

insuficiente de equipamentos e instrumentos de qualidade, a inadequação de impressos 

específicos para o acompanhamento da criança, a falta de treinamento e reciclagem e a falta 

de adesão do médico às normas técnicas. Como sugestões para a melhoria do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento propõem a superação desses entraves e 

sensibilização da equipe. 

 

Tabela 4- Percepções e sugestões das enfermeiras sobre o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil na consulta de enfermagem. 

Fatores facilitadores n  

Satisfação do profissional com a atividade 

Acompanhamento desde a gestação 

Acompanhamento da criança desde o nascimento 

Acompanhamento permite diagnóstico precoce e minimiza os danos 

04 

03 

03 

02 
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Estabelecimento de vínculo com a mãe/responsável 

Acessibilidade organizacional 

Conhecimento do contexto da criança 

Acessibilidade geográfica 

Atuação em população adstrita 

Experiência pessoal 

02 

02 

02 

01 

01 

01 

Fatores dificultadores  

Falta/qualidade deficiente de equipamentos e instrumentos 

Inadequação de impressos específicos para o acompanhamento da criança 

Falta de treinamento/atualização 

Adesão da família às orientações pela condição socioeconômica 

Falta de adesão do médico às normas técnicas 

Cumprimento do cronograma de agendamento médico 

Superposição de atividades pela enfermeira 

Falta de apoio institucional 

Inadequação da estrutura física 

Na interação da equipe 

05 

05 

03 

03 

02 

02 

02 

02 

02 

01 

Sugestões  
Disponibilidade de equipamentos/instrumentos para cada equipe 

Sensibilização e capacitação da equipe de saúde da família 

Maior participação do médico na puericultura 

Alteração do prontuário 

Disponibilização de normas técnicas para a atenção à criança 

Melhorar a estrutura física 

Maior tempo para a realização das consultas 

05 

05 

04 

03 

02 

02 

01 
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Discussão 

 

Os primeiros cinco anos de vida, especialmente o primeiro ano, são de suma 

importância para o crescimento e o desenvolvimento infantil, em função da alta velocidade de 

crescimento, vulnerabilidade biológica, cognitiva e afetiva nesta faixa etária(10). Assim, o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento constitui-se em eixo norteador da 

atenção à saúde da criança sob os aspectos biológicos, afetivo, psíquico e social, a ser 

executada pela equipe na rede básica de saúde, de forma sistemática, obedecendo ao 

cronograma em função da idade(11). 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) implantada no Recife a partir de 1994, 

prestada por equipe multidisciplinar incluindo médico, enfermeira, odontólogo e ACS a uma 

população adstrita, prioriza a atenção à criança, com ações de monitoramento do crescimento 

e desenvolvimento, prevenção de doenças e orientações sobre cuidados de saúde com foco na 

integralidade da atenção(12). Para a avaliação da realização dessa atividade, conforme 

Donabedian(8), neste estudo considerou-se a estrutura das USF: a estrutura física, 

disponibilidade de equipamentos, instrumentos, impressos, normas técnicas e capacitação dos 

profissionais para a realização das atividades de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento(6). 

No desenvolvimento do processo de trabalho, para transformar ou alterar o objeto de 

trabalho, é necessário utilizar instrumentos ou meios de trabalho. No processo de trabalho dos 

profissionais de saúde, os instrumentos utilizados correspondem aos materiais e às condutas 

que representam o nível técnico do conhecimento, o saber em saúde(3). É necessário que o 

profissional compreenda os instrumentos de trabalho e os utilize para produzir uma 

assistência de qualidade(13). 
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Nesse estudo foram observados alguns aspectos positivos em relação à estrutura física, 

como o uso exclusivo dos consultórios pelas enfermeiras e suas condições de limpeza. No 

entanto, a disponibilidade de equipamentos (balança pediátrica) no consultório ocorreu apenas 

em uma equipe, o que não deveria ser um problema, porém nas unidades que possuem a 

balança dentro do consultório as crianças eram pesadas pela enfermeira e nas restantes esse 

procedimento era delegado a outros profissionais como os auxiliares de enfermagem e agentes 

administrativos não capacitados para essa atividade. Nenhuma equipe dispunha de normas 

técnicas e de impressos específicos para o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento. Comparando-se esses achados com estudo de Campos(6), no qual os 

enfermeiros não possuíam consultório próprio, verifica-se semelhança na ausência e no 

compartilhamento da balança pediátrica com outros profissionais, na falta de materiais 

adequados (equipamentos) para as consultas, incluindo a régua antropométrica. 

A falta observada de impressos específicos que devem estar anexados ao prontuário, 

conforme preconizado pelo Ministério da Saúde(14), para o acompanhamento do crescimento 

(gráficos peso/idade, estatura/idade e do perímetro cefálico) e do desenvolvimento (ficha de 

acompanhamento do desenvolvimento infantil), também foi  referida em estudo de Saparolli e 

Adami(15), em que os enfermeiros não utilizavam testes ou escalas para a avaliação das 

crianças e identificavam alguns dos principais marcos do desenvolvimento, a partir do seu 

conhecimento e experiência. Também Lima(16), em um estudo realizado na USF em João 

Pessoa/PB, verificou que faltava em todos os prontuários a ficha de acompanhamento do 

desenvolvimento. 

A indisponibilidade de normas técnicas observada nessa pesquisa ocorreu no estudo de 

Ratis(1), na qual 70% das unidades de saúde pesquisadas não possuíam as normas orientadoras 

do monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil. O fato de Macêdo(17) ter 

encontrado em 2003 essas normas em 40 a 100% das equipes de saúde da família do Recife  e 
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a ausência das mesmas no presente estudo sugerem que a mudança das equipes com o 

concurso realizado possa ter influenciado nesse achado. 

No estudo observou-se que todas as enfermeiras eram concursadas, possuíam cinco 

anos ou mais de experiência na ESF e curso de Especialização em Saúde da Família, porém 

nenhuma foi capacitada especificamente no acompanhamento do desenvolvimento infantil. 

Os achados do estudo de Ermel e Fracoli(18) diferem dos resultados dessa pesquisa, ao 

verificar que as oito enfermeiras estudadas eram contratadas, mas possuíam pequena 

experiência profissional (com no máximo três anos) e sem curso de especialização em saúde 

coletiva ou saúde pública. Pode-se inferir que muitas vezes os treinamentos não são 

suficientes para implantar a atividade por não oferecer capacitação mais prática para os 

profissionais. 

Donabedian(8) afirma que o processo denota a assistência à saúde que é oferecida pelos 

prestadores do cuidado à clientela que recebe o atendimento, ou seja, a prática assistencial, 

que no processo de trabalho dos profissionais de saúde é considerado seu produto final. O 

acompanhamento (monitoramento) do crescimento não constitui tarefa fácil e apresenta 

diversas características e exigências para sua efetividade na prática dos serviços(19). De acordo 

com o Ministério da Saúde(14), existem algumas atividades básicas que devem ser realizadas 

em todas as consultas de rotina, o peso e o seu registro no cartão e sempre que possível, medir 

a estatura e perímetro cefálico. Os dados dessa pesquisa indicaram que houve falha na 

aferição do peso em cinco crianças devido a não existência de balança pediátrica no início do 

trabalho de campo, o que descaracteriza a indicação da uniformidade do procedimento de 

aferição. Amaral(20) verificou que 100% das crianças estudadas em 30 equipes de saúde da 

família no Estado de Pernambuco foram pesadas, o que se constituiu no parâmetro ideal para 

monitoramento do crescimento, associado a outros parâmetros antropométricos (estatura e 

perímetro cefálico). 
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Uma das atividades inerentes ao trabalho em saúde da família se constitui dos 

instrumentos de registro, entre eles o prontuário da família, o qual constitui ferramenta 

importante no acompanhamento da saúde da população adstrita. Na atenção à criança na ESF 

devem ser registradas na ficha de atendimento todas as informações inerentes ao processo de 

cuidar(16).  

O registro sistemático do peso e estatura no prontuário e no gráfico do cartão da 

criança permite a qualificação do seguimento pela equipe e responsáveis, constituindo-se em 

uma fonte de informação possível de ser utilizada em todos os níveis de atenção. O achado de 

100% de registro do peso, comprimento e perímetro cefálico encontrado nessa pesquisa, 

coincide com o estudo de Saparolli e Adami(15) e difere do estudo de Ferreira(21) realizado na 

USF da região metropolitana de Recife, Zona da Mata, Agreste, Sertão Pernambucano e no 

vale do São Francisco, em que os resultados em relação à estatura foram preocupantes e os 

poucos registros se concentraram nas USF do Recife. Nesse estudo, apesar do elevado 

percentual de registro do peso e estatura no prontuário, o mesmo foi realizado sem gráfico 

específico para um acompanhamento sistemático entre as consultas, coincidindo com o 

achado de Lima(16).  

A omissão do registro dos dados da interpretação da curva peso/idade observada nessa 

pesquisa é preocupante. Além de efetuar a ação e registrar, é importante a interpretação dos 

dados para a tomada de decisões. Nesse estudo em nenhuma criança foi realizado o cálculo do 

ganho de peso. Segundo o Ministério da Saúde(14), a avaliação periódica do ganho de peso 

permite o acompanhamento do progresso individual de cada criança, identificando aquelas de 

maior risco de morbi/mortalidade, sinalizando o alarme precoce para alterações da nutrição. 

A avaliação sistemática do desenvolvimento infantil permite o diagnóstico precoce e a 

orientação de intervenções, quando necessário, buscando evitar um maior dano(2). No entanto 
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nesse estudo nenhuma criança foi avaliada de forma completa, não houve a avaliação de 

nenhum marco do desenvolvimento em 49% das crianças menores de um ano observadas e o 

mesmo ocorreu em 66,7% dos menores de um mês. Salienta-se a importância dessa omissão 

na avaliação e possível detecção precoce de vários problemas que, se tratados também de 

imediato, poderiam minimizar agravos. Sugere-se que a ausência de capacitação específica 

para o acompanhamento do desenvolvimento pode ser um fator importante que poderá estar 

interferindo na atuação do enfermeiro nessa avaliação.  É possível que a disponibilização de 

um roteiro de avaliação do desenvolvimento no prontuário da criança facilitasse esse 

processo. 

A vigilância do desenvolvimento infantil, assim como o compromisso dos 

profissionais de saúde em conhecer e orientar os pais, sobre como acompanhar o 

desenvolvimento normal dos seus filhos, devem ser ações de prioridade na atenção à saúde da 

criança(2). O Ministério da Saúde(14) refere que essas informações facilitam o diálogo e o 

aconselhamento com a mãe ou responsável.  Nesse estudo, em menos de uma quarta parte das 

consultas de primeira vez as mães ou responsáveis receberam alguma orientação sobre as 

atividades de estímulo do desenvolvimento, as quais não foram registradas na ficha da 

criança. Esses achados estão de acordo com o estudo de Ferreira(21), no qual a grande maioria 

das mães de menores de 2 anos respondeu que não recebeu qualquer orientação referente às 

etapas de desenvolvimento da criança e também com o de Prado(22), em que apenas 21,8% das 

mães haviam recebido orientação sobre o desenvolvimento de seus filhos na mesma faixa 

etária.   

Além da omissão observada na avaliação do desenvolvimento, houve subregistro 

desses marcos na ficha da criança, em consultas de primeira vez e nas subsequentes, 

comprometendo o seguimento das mesmas. Essa ausência também ocorreu em Lima(16) que 

verificou em todos os prontuários analisados a falta de registros dos marcos, assim como em 
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Prado(22) em que foi constatada a ausência total de registro sobre o desenvolvimento da 

criança na unidade com modelo tradicional e um percentual também baixo desse registro na 

USF. 

As enfermeiras revelaram que a satisfação do profissional com a atividade e o 

acompanhamento desde a gestação e o nascimento são fatores que facilitam o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. O mesmo foi observado no estudo de 

Machado(11), que também citou como facilitadores o envolvimento com a comunidade e a boa 

relação com as famílias e o estabelecimento de vínculo com a mãe/responsável pela criança.  

A enfermeira vivencia dificuldades relacionadas à falta ou à qualidade deficiente de 

equipamentos e instrumentos, inadequação de impressos específicos para o acompanhamento 

da criança, concordando com os estudos de Campos(6), Saparolli e Adami(15) e Machado(11).  A 

falta de equipamentos, a sobrecarga de trabalho e a carência de capacitação profissional 

identificadas podem comprometer o trabalho das enfermeiras. 

Apesar da ESF  preconizar o trabalho de equipes multiprofissionais que devem atuar 

em uma perspectiva interdisciplinar em que seus  membros articulam práticas e saberes no 

enfrentamento de cada situação identificada para propor soluções conjuntamente e intervir de 

maneira adequada(18), a falta de adesão dos médicos às normas técnicas foi citada pelas 

enfermeiras como mais uma dificuldade nesse acompanhamento. O mesmo foi evidenciado 

por Falcão(23) e Feliciano(24) na participação dos profissionais médicos de forma mais efetiva 

na puericultura, ficando essa sob responsabilidade do  enfermeiro e o médico restringindo-se 

ao atendimento da criança doente. Cada membro da equipe tem o seu papel e desempenhá-lo 

com dedicação torna o trabalho gratificante e reconhecido pela comunidade e equipe(25). 

A disponibilidade de equipamentos e instrumentos para cada equipe, a sensibilização e 

capacitação da equipe de saúde da família e a maior participação do médico na puericultura 
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foram algumas das sugestões das enfermeiras para melhorar esse processo assistencial. 

Entende-se que é fundamental que os serviços de saúde disponibilizem estruturas adequadas 

tanto em relação à área física como instalações, equipamentos e capacitação específica dos 

enfermeiros para que a consulta de enfermagem seja prestada com qualidade(6), assim como 

Pedroso e Bousso(26). Segundo Saparolli e Adami(15), a falta de capacitação, participação e 

envolvimento dos profissionais das instituições de saúde constituem um dos empecilhos para 

a consolidação de processos de qualidade, uma vez que estes dependem de esforços e 

desempenho individual e coletivo. 

 

Conclusões 

 

A estrutura deficiente, em especial na disponibilidade de instrumentos/equipamentos 

para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança contribuiu para 

possibilitar ações inadequadas nesse processo, pelas enfermeiras no estudo. No entanto, 

observou-se que a inadequada capacitação para o acompanhamento do crescimento e em 

especial do desenvolvimento dos menores de um ano na Estratégia Saúde da Família foi um 

fator decisivo para as falhas na qualidade da consulta de enfermagem.  

Houve a percepção por parte dos profissionais que possivelmente a inadequada 

interação na equipe para o acompanhamento da criança, por exemplo, com a superposição de 

atividades e a falta de apoio institucional contribuiu para dificultar o processo de trabalho dos 

enfermeiros. Apesar das dificuldades, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a 

atividade realizada para o acompanhamento das crianças menores de um ano. 

Sugere-se que mais estudos avaliativos sejam realizados aprofundando questões 

relativas à percepção desses profissionais sobre o processo de trabalho da consulta de 
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enfermagem à criança na Estratégia Saúde da Família nas várias ações básicas de saúde, 

ampliando a visão sobre esse processo. 
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4 Considerações finais 
 

 

 

O estudo pretendeu oferecer uma avaliação das atividades desenvolvidas pelas 

enfermeiras no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Apesar de 

restrito a um distrito sanitário da cidade do Recife, ao se comparar com a literatura em seus 

principais achados, é possível afirmar que a realidade vivenciada nas equipes da Estratégia 

Saúde da Família do Recife sejam semelhantes. 

A avaliação em saúde vem se caracterizando como uma estratégia que possibilita 

fornecer subsídios para a melhoria da assistência prestada às famílias atendidas nos serviços 

de saúde. A avaliação com enfoque mais normativo, em relação à estrutura e ao processo 

disponível para a realização da consulta de enfermagem no estudo, demonstrou a necessidade 

de ajustes.  

A insuficiência de materiais e equipamentos disponíveis nos consultórios (em especial 

disponíveis para cada equipe) possibilitou falhas na qualidade da consulta de enfermagem 

prestada e no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, em especial no 

que se refere aos instrumentos de registro das medidas antropométricas e do desenvolvimento 

infantil. Apesar das dificuldades de infraestrutura, especialmente impressos e equipamentos 

adequados, as enfermeiras mostraram satisfação profissional com a atividade. 

Sugere-se a realização de capacitação específica no acompanhamento do 

desenvolvimento para as enfermeiras participantes do estudo, pois requer ajustes durante a 

consulta, à medida que as atividades que foram observadas denotam a falta de consonância 

com o que é preconizado pelas políticas públicas de atenção à saúde da criança, de acordo 

com o Ministério da Saúde. 

Houve falhas nas anotações da consulta de enfermagem referentes ao 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Percebe-se a necessidade de introduzir 

discussões na Estratégia Saúde da Família sobre a importância dessas anotações, com o 

intuito de enfatizar e valorizar essa prática cotidianamente para o seguimento das crianças. 

Além disso, observou-se inadequações na consulta de enfermagem na interpretação 

dinâmica dos resultados e na comunicação desses resultados aos pais/responsáveis, essencial 
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para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Existiu a impressão de 

subutilização no processo comunicativo com os pais/responsáveis, de uma característica 

importante da Estratégia Saúde da Família, que é o vínculo com a população adstrita, 

reconhecida nesse estudo pelas enfermeiras como fator facilitador da sua atividade.  

É possível que as ações do enfermeiro na equipe de saúde da família, no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, requeiram na prática maior delimitação 

de atribuições e interação com as ações do médico, aspecto valorizado pelos profissionais 

participantes do estudo. Ressalta-se a importância da continuidade de estudos avaliativos 

aprofundando questões relativas à percepção desses profissionais sobre o processo de trabalho 

da consulta de enfermagem ao lactente, para oferecer uma visão mais ampla desse processo.  
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APÊNDICE  A  – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 
Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente  da Universidade 

Federal de Pernambuco 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

na Estratégia Saúde da Família. 

Pesquisadora/ Mestranda: Emanoela Brito de Carvalho- Tel: (081)9216-1677 

Orientadora: Profa. Dra Silvia Wanick Sarinho - Tel: (081)8602-3948 

Coorientadora: Prof. Maria Helena Kovacs – Tel: (081)8891-2444 

Comitê de Ética do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) – Tel: 3184-1271 

Este estudo tem por objetivo Avaliar o processo de trabalho na consulta de 

enfermagem no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na Estratégia Saúde 

da Família. Será desenvolvido com profissionais de saúde, mais especificamente com os 

enfermeiros das equipes de saúde da família pertencentes à microrregião 4.1 do Distrito 

Sanitário IV, Secretaria Municipal de Saúde (Recife-PE). Os dados serão coletados mediante 

observação da consulta de puericultura, análise dos registros de dados da criança no 

prontuário da família e entrevista estruturada aplicada as enfermeiras. 

O estudo não constitui risco para os participantes, nem mesmo para o pesquisador 

envolvido e são assegurados o sigilo e a privacidade das informações, bem como o direito ao 

participante de retirar-se do mesmo por vontade própria sem quaisquer prejuízos em 

conformidade com a resolução 196/96 do CNS. 

 
Eu,____________________________________________, RG n°_____________, entendi as 

informações contidas neste estudo e declaro livremente meu consentimento em participar do 

mesmo, concordando que os dados obtidos na pesquisa sejam utilizados. 

Recife,___de_______________de _____ 

_____________________________  _______________________________ 

         Assinatura entrevistado             Assinatura pesquisador 

_____________________________  _______________________________ 

              Testemunha            Testemunha
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ANEXO  A – Roteiro para levantamento de dados sobre a estrutura da Unidade de 
Saúde da Família 
 
Data da coleta de dados:__/__/__ 

Unidade de Saúde da Família: 

Equipe: 

1.Sala destinada à consulta de Enfermagem: 

• Dimensão em m²_______ 

• Uso exclusivo em período de atendimento: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Ventilação natural: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Iluminação natural: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Iluminação artificial: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Pia: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caso SIM, tem água quente: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Dispensador para sabonete líquido: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Tipo de piso: Lavável SIM(   )    NÃO(   ) 

• Tipo de parede: Lavável SIM(   )    NÃO(   ) 

• Presença de balcão: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caso SIM, tipo de balcão: Lavável SIM(   )    NÃO(   ) 

• Frequência de limpeza da sala_____________ 

• Observação das condições de limpeza da 

sala:_________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Recursos materiais: 

Mesa infantil para exame:  SIM(   )    NÃO(   ) 

Cadeiras: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caso SIM n°_____ 

Mesa para escritório: SIM(   )    NÃO(   ) 

Balança pediátrica: SIM(   )    NÃO(   ) 
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Mesa para balança pediátrica: SIM(   )    NÃO(   ) 

Armário: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caso SIM, com vitrine: SIM(   )    NÃO(   ) 

Balde cilíndrico para detritos com pedal ou outro tipo de lixeira: SIM(   )    NÃO(   ) 

Régua antropométrica: SIM(   )    NÃO(   ) 

Fita para medidas antropométricas: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caso SIM, a fita é apropriada para medidas antropométricas em crianças: SIM(   )    NÃO(   ) 

Otoscópio: SIM(   )    NÃO(   ) 

Estetoscópio infantil: SIM(   )    NÃO(   ) 

Esfigmomanômetro aneróide infantil com manguitos apropriados para crianças até um ano: 

SIM(  )    NÃO(   ) 

Lanterna de bolso: SIM(   )    NÃO(   ) 

Espátulas descartáveis: SIM(   )    NÃO(   ) 

Lençóis descartáveis: SIM(   )    NÃO(   ) 

Lençóis de tecido: SIM(   )    NÃO(   ) 

Papel toalha: SIM(   )    NÃO(   ) 

Luvas descartáveis: SIM(   )    NÃO(   ) 

Álcool: SIM(   )    NÃO(   ) 

Sabonete líquido: SIM(   )    NÃO(   ) 

Sabonete em barra: SIM(   )    NÃO(   ) 

Chumaços de algodão: SIM(   )    NÃO(   ) 

Termômetro: SIM(   )    NÃO(   ) 

Relógio de ponteiro com segundos: SIM(   )    NÃO(   ) 

Caneta, lápis, borracha e régua: SIM(   )    NÃO(   ) 

Material mínimo necessário para realização de testes de desenvolvimento: 

SIM(   )    NÃO(   ) 

Material para decoração da sala adequado à idade da criança: SIM(   )    NÃO(   ) 

OBS:__________________________________________________________________ 

Brinquedos de borracha, laváveis, sem conter peças pequenas: SIM(   )    NÃO(   ) 

Impressos para: 

• Registro em prontuário: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Gráfico pondero-estatural: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Gráfico de perímetro cefálico: SIM(   )    NÃO(   ) 
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• Cartão da criança: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Impresso para registro de desenvolvimento infantil: SIM(   )    NÃO(   ) 

• Outros impressos (especificar):_______________________________________ 

Observação das condições de limpeza da mesa, balança, brinquedos e do estado de 

conservação dos materiais: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

• Troca do lençol descartável colocado na mesa de exame em cada atendimento: 

SIM(   )    NÃO(   )  

• Troca do papel toalha em ou lençol descartável colocado na balança em cada 

atendimento: SIM(   )    NÃO(   ) 

 

3- Normas técnico-administrativas relacionadas com o atendimento a criança. 

Documentos existentes utilizados e disponíveis: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4- Protocolos existentes na área de saúde da criança: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Observações finais: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Parte do instrumento de: Ministério da Saúde (2002); Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde 
(2008). 
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ANEXO  B – Roteiro para levantamento de dados sobre o processo assistencial 
desenvolvido pelo enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento – 
Observação sistemática da consulta de puericultura. 

 
 
1.1 Levantamento de dados referentes à criança por meio de:  

• Entrevista com a mãe ou responsável: SIM(   )  NÃO(   ) 

Caso SIM, avaliação da situação social e de moradia que a criança e sua família enfrentam: SIM(  )  

NÃO(   ) 

• O (a) Enfermeiro (a) avaliou e registrou: 

-Motivo da consulta/ queixa principal: SIM(   )  NÃO(   ) 

-As doenças/problemas prevalentes na infância (febre, vômitos, aceitação alimentar, diarréia, 

tosse, verminoses, etc): SIM(   )  NÃO(   ) 

• O Enfermeiro (a) realizou: 

-Exame físico fragmentado(relacionado apenas com a queixa principal): 

SIM(   )  NÃO(   ) 

-Exame físico não fragmentado, corpo por inteiro: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Medidas de crescimento (peso, comprimento, perímetro cefálico e torácico): 

SIM(   )  NÃO(   )  

• Verificações fisiológicas (temperatura, pulso, respiração e pressão arterial): 

SIM(   )  NÃO(   ) 

• Inspeção: SIM(   )  NÃO(   )  

• Palpação: SIM(   )  NÃO(   )  

• Ausculta: SIM(   )  NÃO(   )  

• Percussão: SIM(   )  NÃO(   ) 

• O exame foi realizado de acordo com uma sequência:  

SIM(   )  NÃO(   )  

• Lavagem das mãos antes de examinar a criança: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Envolvimento da mãe ou responsável no exame físico: SIM(   )  NÃO(   ) 

 
1.2 Identificação de problemas/ necessidades de saúde e sócio-econômicas que afetam à 

saúde da criança: SIM(   )  NÃO(   )  

 
1.3 Plano de cuidados de Enfermagem/ prescrição de Enfermagem: 

SIM(   )  NÃO(   )  
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1.4 Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil: 

Verificação: 

• Balança em superfície plana com altura que permita boa visualização da escala: 

SIM(   )  NÃO(   ) 

• Balança destravada e aferida antes das pesagens: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Balança travada após cada pesagem: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Balança eletrônica: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Mensuração do peso: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Pesagem com a criança despida: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Pesagem com a criança colocada no centro da balança, deitada ou sentada e, sem 

apoio: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Mensuração do comprimento: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Mensuração do comprimento da criança com auxílio de régua antropométrica colocada 

sobre uma superfície plana e dura: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Mensuração do comprimento com a criança descalça, sem roupa ou com pouca roupa, 

sem touca, protetores ou enfeites de cabeça, mantendo o cabelo solto: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Solicitação da ajuda da mãe ou outra pessoa para auxiliar a medida do comprimento da 

criança, encostando a extremidade fixa da régua na cabeça da criança com 

posicionamento adequado e deslizar a peça móvel até encostar nos calcanhares, 

mantendo os joelhos bem estendidos: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Mensuração do perímetro cefálico com técnica correta: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Mensuração do perímetro torácico com técnica correta: SIM(   )  NÃO(   ) 

• Preenchimento das medidas no gráfico pondero-estatural: 

Peso: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

Estatura: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Preenchimento da medida do perímetro cefálico no gráfico específico: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Cálculo do ganho de peso diário ou mensal da criança até o primeiro trimestre: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 
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• Interpretação da curva de crescimento da criança no gráfico pondero-estatural de 

acordo: 

- Posição do peso em relação aos pontos de corte superior e inferior da curva de peso:  

SIM (   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

-Posição da estatura em relação aos pontos de corte superior e inferior da curva de 

comprimento: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

-Sentido do traçado da curva de peso, desenhada em linha contínua a partir da ligação 

de dois ou mais pontos com intervalos não superiores a dois meses: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

- Sentido do traçado da curva de comprimento, desenhada em linha contínua a partir 

da ligação de dois ou mais pontos com intervalos não superiores a dois meses: SIM(   )  

NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

Identificação das situações de crescimento da criança em função da posição do peso e 

inclinação da curva do gráfico em: risco de obesidade; peso satisfatório; peso em situação de 

alerta ou de risco; peso insatisfatório; peso baixo; peso muito baixo e presença de sinais 

clínicos de desnutrição e, Marasmo, Kwashiorkor ou formas mistas (com presença de sinais 

clínicos de formas graves de desnutrição): SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Preenchimento da curva de peso no cartão da criança: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Informação do peso e do comprimento da criança, assim como a evolução do 

crescimento à mãe ou responsável: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Orientação da mãe sobre as informações contidas no cartão da criança: 

SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Padrão de referência do gráfico pondero-estatural: 

NCHS: SIM(   )  NÃO(   ) 

MARCONDES: SIM(   )  NÃO(   ) 

OMS: SIM(   )  NÃO(   ) 

Outro (especificar):_________________________________________________ 

• Encaminhamento dos casos graves para o médico da equipe de saúde da família ou 

serviço de referência: SIM(   )  NÃO(   ) NÃO SE APLICA(   ) 

• Identificação dos marcos principais do desenvolvimento esperado no primeiro ano de 

vida da criança: SIM(   )  NÃO(   )  
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• 1° mês: 

(  ) Reflexos primitivos (Moro, Marcha, Busca e Sucção, Preensão palmar e plantar, 

Babinsky, Tônico-cervical, Galant, Rastreamento) 

(   ) Olha ao redor segundo linha média 

(   )Emite pequenos ruídos guturais 

(  ) Reage ao som 

(  ) Olha o rosto 

(  ) Não se aplica 

• 2° a 3° meses: 

(  ) Colocada em decúbito ventral levanta a cabeça momentaneamente 

(  ) Murmura eventualmente 

(  ) Sorri espontaneamente 

(  ) Reflexos esperados para a idade 

(  ) Não se aplica 

• 4° a 5° meses: 

(  ) Mãos estão abertas 

(  ) Brinca com as mãos 

(  ) Pega objetos e os leva à boca 

(  ) Colocada em decúbito ventral levanta e sustenta a cabeça e ombros, apoiando-se no antebraço 

(  ) Sentada não há queda da cabeça  

(  ) Rola na cama 

(  ) Muda de posição 

(  ) Segue objetos ou pessoas em uma direção de 180° 

(  ) Vira a cabeça em direção a uma voz ou objeto sonoro 

(  ) Emite sons 

(  ) Não se aplica 

• 6° ao 8° mês: 

(  ) Levantada pelos braços ajuda com o corpo 

(  ) Segura e transfere objetos de uma mão para a outra  

(  ) Busca objetos fora do alcance 

(  ) Inicia movimentos de pinça pegando objetos com o polegar e o indicador 

(  ) Vira-se sozinho na cama ou mesa utilizada para o exame físico 

(  ) Senta-se sozinho 
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(  ) Responde diferentemente as pessoas familiares e estranhas 

(  ) Pronuncia algumas palavras 

(  ) Não se aplica 

• 9° ao 11° meses: 

(  ) Senta-se sem apoio até o 9° mês 

(  ) Arrasta-se ou engatinha  

(  ) Fica em pé apoiado 

(  ) Atende pelo seu nome 

(  ) Imita e faz uso de gestos com a cabeça e a mão 

(  ) Brinca de esconde-esconde 

(  ) Não se aplica 

• 12° mês: 

(  ) Anda com apoio 

(  ) Segura objetos com movimento de pinça completo 

(  ) Encaixa e empilha objetos 

(  ) Emite pelo menos uma palavra com significado 

(  ) Não se aplica 

• Dialoga sobre o processo de desenvolvimento e orienta medidas que podem ajudar no 

desenvolvimento das habilidades da criança 

SIM(   )  NÃO(   )   

• Orientação da mãe ou responsável sobre a importância do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil 

SIM(   )  NÃO(   )   

 

 

 
Parte do instrumento de: Saparolli (2003). 
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ANEXO  C – Roteiro para registro de dados da criança contidos no prontuário da família. 
 
Nome da USF: 

Equipe:                                                           Data de nascimento: 

Data do registro:                                            Tipo de consulta: 

N° do prontuário:                                           Idade da criança: 

Etapas 
Registro de dados 

relativos à 
SIM NÃO Observação 

1-Ficha clínica da criança    

2-Condições sócio-

econômicas, habitação e 

saneamento básico em que 

vive a criança; 

   

3-Exame físico     

3.1-Medidas de 

crescimento (peso, 

comprimento, perímetro 

cefálico) 

   

3.2-Verificações 

fisiológicas (temperatura, 

pulso e respiração) 

   

3.3- Inspeção    

3.4- Palpação    

3.5- Ausculta    

3.6- Percussão    

Levantamento de 

dados sobre o 

processo 

assistencial 

desenvolvido pela 

Enfermeira 

durante a 

consulta a criança 

menor de um ano. 

4-Realiza plano de 

cuidados de enfermagem 

   

5- Preenchimento das 

medidas no gráfico 

pondero-estatural. 

   Acompanhamento 

do crescimento e 

desenvolvimento 

à criança menor 

de um ano 

6-Preenchimento do 

perímetro cefálico no 

gráfico específico. 
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7- Cálculo do ganho de 

peso diário ou mensal da 

criança até o 1° trimestre. 

   

8-Interpretação da curva 

de crescimento da criança. 

   

9-Encaminhamento dos 

casos graves para o 

médico da equipe de 

saúde da família ou 

serviço de referência. 

   

10-Identificação dos 

principais marcos do 

desenvolvimento esperado 

no primeiro ano de vida 

da criança. 

   

11-Orientação de medidas 

que podem ajudar no 

desenvolvimento de 

habilidades da criança. 

   

12-Orientação do retorno 

a consulta do 

acompanhamento do 

crescimento e 

desenvolvimento.  

   

 

OBSERVAÇÕES:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Parte do instrumento de: Saparolli (2003). 
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ANEXO  D  – Questionário estruturado aplicado as enfermeiras das equipes de saúde 
da família. Caracterização do enfermeiro da ESF (Formação, conhecimento e práticas 
no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento). 
 
 
Nome da USF: 

Equipe: 

Nome: 

Telefone para contato: 

 

Identificação: 

1. Sexo:1. F(   )   2. M(   ) 

2. Idade:___ 

3. Ano de sua formatura _____ 

4. Universidade de graduação:__________ 

5. Possui pós-graduação na área de saúde da criança? 1.SIM(   )  2.NÃO(   ) 

Se SIM qual? 

6. Mestrado  (   )  ano conclusão____ 

7. Doutorado (   )  ano conclusão____ 

8. Residência de Enfermagem (   ) ano conclusão____ 

9. Tempo que trabalha na ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (nessa cidade e em outra 

cidade): _____ meses  

{1. Menos 1 ano(   )  2. De 1 a < 2 anos   3. 2 a  <5 anos (   ) 4.  5 ou mais(   )} 

10. Tempo que trabalha nessa UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA _____  meses  

{1. Menos 1 ano(   )  2. De 1 a < 2 anos   3. 2 a  <5 anos (   )  4. 5 ou mais (   )} 

 

Atuação Profissional/capacitação: 
 
11. Você exerce outra atividade além do PSF:1. SIM(   )  2. NÃO(   ) 

12. Você participou de algum curso ao assumir a ESF?  1. SIM(   )  2. NÃO(   ) 

Se SIM qual(ais)? 1-Introdutório(  ), 2-Especialização em Saúde da Família(  ),  

3-Outros(  ) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

13. Participou de algum curso de capacitação na área de Saúde da Criança?  

1. SIM(   ) 2. NÃO(   ) 

Se SIM qual ou quais? 1-Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento(  )  
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2-AIDPI(  )  

3-outros (  ) _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Processo assistencial geral à criança realizado pela Enfermeira: 

14. Você se identifica como Enfermeiro a todos os clientes que atende: 

      1. SIM(   )     2. ÁS VEZES(   )     3. NÃO(   ) 

15. Os clientes lhe conhecem pelo nome: 

      1. SIM(   )     2. ÁS VEZES(   )     3. NÃO(   ) 

16. Tempo médio gasto na consulta de Enfermagem às crianças de 1° vez: _____ minutos 

{1. 15 minutos(   )  2. 20-30 minutos(   )   3. 40-50 minutos(   )  4. + 60 minutos(   )} 

17. Tempo médio gasto na consulta de Enfermagem às crianças de seguimento: _____ 

minutos 

{1. 15 minutos(   )  2. 20-30 minutos(   )   3. 40-50 minutos(   )  4. + 60 minutos(   )} 

18. Quais as etapas da consulta de Enfermagem à criança menor de um ano que você realiza? 

{Quais as partes da consulta de Enfermagem você realiza}_________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Mais alguma etapa?___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

19. Você realiza um levantamento de dados referente às condições de vida da criança no 

momento da consulta? (condições sócio-econômicas, habitação e saneamento básico) 

      1. SIM(   )   2. NÃO(   )    3. EM PARTE (   ) 

20. Você avalia a ligação afetiva da mãe ou acompanhante com a criança: 

      1. SIM(   )   2. NÃO(   )    3. EM PARTE(   ) 

21. Entrevista com a mãe ou responsável da criança: 

     1.  SIM (   )   2. NÃO (   )    3. EM PARTE (   ) 

Caso NÃO, motivo:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

22. O exame físico da criança é realizado: 

     1.  SIM (   )   2. NÃO (   ) Caso NÃO 

Motivo_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Caso SIM 

23. Você realiza medidas antropométricas?     1. SIM(   )    2. NÃO(   ) 

24. Qual(is) medidas antropométricas realiza? {1.peso( ), 2.comprimento( ), 3.perímetro 

cefálico( ), 4.torácico( ) e 5.abdominal( )} 

Caso NÃO, motivo:______________________________________________________ 

25. São verificados os sinais vitais? {1.temperatura( ), 2.pulso( ), 3.respiração( ) e 4.pressão 

arterial( )}: 

        1. SIM(   )    2. NÃO(   )    3. EM PARTE(   ) 

Caso NÃO, motivo:______________________________________________________ 

26. Qual(ais) as etapas do exame físico que você rotineiramente realiza? 

{1.Inspeção(  ), 2. Palpação(  ), 3.Ausculta(  ), 4.Percussão(  ) e 5.NSA(  )} 

27. Você segue alguma sequência para realizar o exame físico? 1. SIM(   )    2. NÃO(   ) 

 Se SIM qual sequência?_______________________________________________________ 

 Se NÃO motivo{existe algum motivo?}__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28. A mãe ou acompanhante participa do exame físico? 1.SIM(   ) 2.NÃO(   )  3.NSA( ) 

Se NÃO motivo_________________________________________________________ 

29. O que você fala para a mãe ao final da consulta? {Se você orienta a mãe ao final da 

consulta}?___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NSA(  ) 

30. Você realiza algum plano de cuidados? 1. SIM(   )    2. NÃO(   ) 

Caso SIM de que forma é repassada para a mãe?  

1-escrita (  ) 2-fala (  ) 

Caso NÃO motivo_______________________________________________________ 

 
Acompanhamento do crescimento à criança menor de um ano: prestação de ações 

essenciais de saúde: 

31. Como você pesa a criança?{Modo de pesar}_____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

{Você gostaria de acrescentar algo?} 

32. A balança para verificação do peso da criança fica em uma superfície plana com altura 

que permita boa visualização da escala: 1. SIM (   )  2. NÃO (   ) 3. NÃO HÁ BALANÇA (  ) 

Caso NÃO, motivo:______________________________________________________  
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33. Como você afere o comprimento da criança? {Modo de medir}_____________________ 

___________________________________________________________________________ 

NSA ( ) 

34. É utilizada a régua antropométrica para a mensuração do comprimento da criança: 

      1.SIM(  )    2. NÃO(    ) Motivo_______________________________________  

35. Você utiliza o cartão da criança para anotar itens da consulta? 1. SIM (   ) 2.NÃO(  ) 

Caso NÃO motivo{Há algum motivo}____________________________________________ 

Caso SIM qual(is)____________________________________________________________ 

36. O gráfico para acompanhar o peso, comprimento e perímetro cefálico faz parte do 

prontuário da criança que você acompanha? 1. SIM (   )   2. NÃO(    ) motivo_____________ 

___________________________________________________________________________ 

37. Você utiliza o(s) gráfico(s) presente(s) no cartão da criança? 1. SIM(  ) 2. NÃO(   ) 

Se NÃO motivo________________________________________________________ 

Se SIM qual(is)  1. peso(  )  2. estatura(  ) 3. Perímetro Cefálico(  ) 

38. Você interpreta a curva de crescimento da criança no gráfico? {inclinação da curva, 

posição da medida : peso ou comprimento} 1. SIM (   )   2. NÃO(    ) 

{Se SIM} como você interpreta?_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Lembrente referente a pergunta anterior: 

-Posição do peso em relação aos pontos de corte superior e inferior da curva de peso: 

1. SIM(   )    2. NÃO(   ) motivo:____________________________________________ 

NSA (  ) 

-Posição do comprimento em relação aos pontos de corte superior e inferior da curva de 

comprimento: 

1. SIM(   )    2. NÃO(   ) motivo:____________________________________________ 

NSA (  ) 

-Sentido do traçado da curva de peso, desenhada em linha contínua a partir da ligação de dois 

ou mais pontos: 

1. SIM(   )   2. NÃO(   ) motivo:_____________________________________________ 

NSA (  ) 

-Sentido do traçado da curva de comprimento, desenhada em linha contínua a partir da ligação 

de dois ou mais pontos: 

1. SIM(   )    2. NÃO(   ) motivo:____________________________________________ 
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NSA (  ) 

39. Qual instrumento na sua prática você utiliza para identificar as situações de risco de 

crescimento da criança? {risco de obesidade, peso satisfatório, peso insatisfatório, peso baixo, 

peso muito baixo, desnutrição} 1. SIM(   )   2. NÃO(   ) 

motivo:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NSA (  ) 

40. Você orienta a mãe ou responsável sobre as informações contidas no cartão da criança?  

1. SIM(  )    2. NÃO(   ) motivo:_____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  NSA (  ) 

41. É informado o peso e o comprimento da criança à mãe ou responsável? 1. SIM(  ) 2. 

NÃO(  ) Motivo_________________________________________________________ 

 

42. É informado a evolução do crescimento da criança à mãe ou responsável? 1. SIM(  ) 2. 

NÃO(  ) Motivo_______________________________________________________ 

43. Casos graves de alteração do crescimento {ex: peso e/ou comprimento} você encaminha? 

1. SIM(  ) 2. NÃO(  ) 

Se SIM para quem?_____________________________________________________ 

 

Acompanhamento do desenvolvimento: 

44. Você realiza o acompanhamento do desenvolvimento da criança? 1. SIM(  ) 2. NÃO(  ) 

Se SIM como realiza {Há algum outro modo que você utiliza para acompanhar o 

desenvolvimento na criança menor de um ano?}____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NSA(  ) 

45. Cite os principais marcos do desenvolvimento que devem ser avaliados para: {Responder 

de acordo com o que é feito na prática} 

- 1º mês 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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- 2º e 3º meses: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- 4º e 5º meses: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- 6º ao 8º meses: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- 9º ao 11º meses: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- 12º mês: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

46. Você conversa com a mãe ou responsável sobre o processo do desenvolvimento da 

criança? 1. SIM(   )    2. NÃO(   ) motivo__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Caso SIM de que maneira?_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

47. Qual (is) orientação (ões) a mãe ou responsável recebe sobre o desenvolvimento da 

criança? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

NSA(  ) 

48. A mãe ou responsável recebe alguma orientação sobre a importância do acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil? 1. SIM(   )    2. NÃO(   ) 

motivo_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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49. Por ordem de importância, o que não poderia faltar numa consulta de Enfermagem 

durante o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento à criança menor de um ano 

neste modelo de atenção básica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

50. Quais as facilidades que você encontra no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento à criança menor de um ano na Estratégia Saúde da Família? {De acordo com 

o que é observado na sua prática} 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

51. Quais as dificuldades que você encontra no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento à criança menor de um ano na Estratégia Saúde da Família?{De acordo com 

o que é observado na sua prática) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

52. Há alguma (s) sugestão (ões) para melhorar a realização da  sua consulta ao menor de 1 

ano? 

Se SIM citar qual(is)__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
Parte do instrumento de: Saparolli (2003). 
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ANEXO E  – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO F  – Norma para submissão à Revista Latino- Americana de Enfermagem 

 
 

 

ISSN 0104-1169 versão 
impressa  

ISSN 1518-8345 versão on-
line  

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Instruções para preparação e submissão dos 
manuscritos  

• Preparo dos manuscritos  

• Exemplos de referências 

 

Preparo dos Manuscritos 

 

Aspectos gerais 

Essas instruções visam orientar os autores sobre as normas adotadas 
pela Revista Latino-Americana de Enfermagem (RLAE) para avaliação de 
manuscritos e o processo de publicação. As referidas instruções 
baseiamse nas Normas para Manuscritos Submetidos a Revistas 
Biomédicas: Escrever e Editar para Publicações Biomédicas, estilo 
Vancouver, formuladas pelo “International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE) - tradução realizada por Sofie Tortelboom Aversari 
Martins, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. 

No ato da submissão, o manuscrito deverá ser encaminhado à RLAE em 
um idioma (português, ou inglês ou espanhol) e, em caso de aprovação, 
a tradução deverá ser providenciada de acordo com as recomendações 
da Revista, sendo o custo financeiro de responsabilidade dos autores. 

A submissão de manuscritos é realizada somente no sistema on line no 
endereço www.eerp.usp.br/rlae. 

No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema: 

- checklist preenchido 
- formulário individual de declarações 
- arquivo do artigo 

O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do manuscrito 
de acordo com as normas da RLAE. 

A Revista efetuará a conferência do manuscrito, do checklist e da 
documentação, e, se houver alguma pendência, solicitará correção. Caso 
as solicitações de adequação não sejam atendidas, a submissão será 
automaticamente cancelada. 

Formulário on line de submissão 

- título (conciso em até 15 palavras, porém, informativo, excluindo 
localização geográfica da pesquisa e abreviações), nos idiomas 
português, inglês e espanhol; 
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- nome do(s) autor(es) por extenso, indicando em nota de rodapé a 
categoria profissional, o maior título universitário, nome do 
departamento e instituição aos quais o estudo deve ser atribuído, 
endereço eletrônico, cidade, Estado e País; 

- nome, o endereço de correio, e-mail, os números de telefone/fax do 
autor responsável por qualquer correspondência sobre o manuscrito; 

- também, inserir o nome de todos os autores no link inserir autores; 

- fonte(s) de apoio na forma de financiamentos, equipamentos e 
fármacos, ou todos esses; 

- agradecimentos - nome de colaboradores cuja contribuição não se 
enquadre nos critérios de autoria, adotados pela RLAE, ou lista de 
autores que ultrapassaram os nomes indicados abaixo do título 

- consultoria científica 
- revisão crítica da proposta do estudo 
- auxílio e/ou colaboração na coleta de dados 
- assistência aos sujeitos da pesquisa 
- revisão gramatical 
- apoio técnico na pesquisa; 

- vinculação do manuscrito a dissertações e teses (nesse caso, informar 
a instituição responsável); 

- o resumo deverá conter até 150 palavras, incluindo o objetivo da 
pesquisa, procedimentos básicos (seleção dos sujeitos, métodos de 
observação e analíticos, principais resultados) e as conclusões. Deverão 
ser destacadas as contribuições para o avanço do conhecimento na área 
da enfermagem; 

- incluir de 3 a 6 descritores que auxiliarão na indexação dos artigos - 
para determinação dos descritores consultar o site http://decs.bvs.br/ ou 
MESH - Medical Subject Headings 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html 

Arquivo do artigo 

O arquivo do artigo também deverá apresentar, na primeira página, o 
título, o resumo e os descritores, nessa sequência, nos idiomas 
português, inglês e espanhol. 

Não utilizar abreviações no título e no resumo. Os termos por extenso, 
aos quais as abreviações correspondem, devem preceder sua primeira 
utilização no texto, a menos que sejam unidades de medidas 
padronizadas. 

 

Documentação obrigatória 

No ato da submissão dos manuscritos deverão ser anexados no sistema 
on line os documentos: 

- cópia da aprovação do Comitê de Ética ou Declaração de que a 
pesquisa não envolveu sujeitos humanos; 
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- formulário individual de declarações, preenchido e assinado; 
Ambos documentos deverão ser digitalizados em formato JPG, com 
tamanho máximo de 1Megabyte cada um. 

Ambos documentos deverão ser digitalizados em formato JPG, com 
tamanho máximo de 1Megabyte cada um. 

- arquivo do checklist preenchido pelo autor responsábel pela submissão. 

Formatação obrigatória 

- Papel A4 (210 x 297mm). 
- Margens de 2,5cm em cada um dos lados. 
- Letra Times New Roman 12. 
- Espaçamento duplo em todo o arquivo. 
- As tabelas devem estar inseridas no texto, numeradas 
consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram 
citadas no texto e não utilizar traços internos horizontais ou verticais. 
Recomenda-se que o título seja breve e inclua apenas os dados 
imprescindíveis, evitandose que sejam muito longos, com dados 
dispersos e de valor não representativo. As notas explicativas 
devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. 
- Figuras (compreende os desenhos, gráficos, fotos etc.) devem ser 
desenhadas, elaboradas e/ou fotografadas por profissionais, em preto e 
branco. Em caso de uso de fotos os sujeitos não podem ser identificados 
ou então possuir permissão, por escrito, para fins de divulgação 
científica. Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos 
arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 
Serão aceitas desde que não repitam dados contidos em tabelas. Nas 
legendas das figuras, os símbolos, flechas, números, letras e outros 
sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido. As 
abreviações não padronizadas devem ser explicadas em notas de rodapé, 
utilizando os seguintes símbolos, em sequência: *,†,‡,§,||,,**,††,‡‡ 
- Ilustrações devem ser suficientemente claras para permitir sua 
reprodução em 7,2cm (largura da coluna do texto) ou 15cm (largura da 
página). Para ilustrações extraídas de outros trabalhos, previamente 
publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a 
reprodução das mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os 
manuscritos submetidos à publicação. 
- Tabelas, figuras e ilustrações devem ser limitadas a 5, no conjunto. 
- Utilize somente abreviações padronizadas internacionalmente. 
- Notas de rodapé: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada 
página e restritas ao mínimo indispensável. 
- O número máximo de páginas inclui o artigo completo, com os títulos, 
resumos e descritores nos três idiomas, as ilustrações, gráficos, tabelas, 
fotos e referências. 
- Artigos originais em até 17 páginas. Recomendase que o número de 
referências limite-se a 25. Sugere-se incluir aquelas estritamente 
pertinentes à problemática abordada e evitar a inclusão de número 
excessivo de referências numa mesma citação. 
- Artigos de revisão em até 20 páginas. Sugere-se incluir referências 
estritamente pertinentes à problemática abordada e evitar a inclusão de 
número excessivo de referências numa mesma citação. 
- Cartas ao Editor, máximo de 1 página. 
- Depoimentos dos sujeitos deverão ser apresentados em itálico, letra 
Times New Roman, tamanho 10, na sequência do texto. Ex.: a 
sociedade está cada vez mais violenta (sujeito 1). 
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- Citações ipsis litteres usar apenas aspas, na sequência do texto. 
- Referências - numerar as referências de forma consecutiva, de acordo com 
a ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto. 
Identificálas no texto por números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, 
sem menção dos autores. A mesma regra aplica-se às tabelas e legendas. 
- Incluir contribuições sobre o tema do manuscrito já publicadas na RLAE. 
- Quando se tratar de citação sequencial, separe os números por traço (ex.: 
1-2); quando intercalados use vírgula (ex.: 1,5,7). 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

Como citar os artigos publicados na Revista Latino-Americana de 
Enfermagem: 
Os artigos publicados na RLAE devem ser citados preferencialmente no 
idioma inglês. 
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