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O trabalho apresenta a organização da consulta de 
Enfermagem no crescimento e desenvolvimento 
infantil na atenção primária no município de 
Barroso/MG. Mostra um breve histórico da saúde no 
Brasil e o grande avanço da Enfermagem na realização 
de consultas. Através de um olhar crítico e reflexivo 
percebe-se que o  atendimento as crianças até 2 anos 
fica centrado na figura e no saber do médico, 
estrangulando o serviço e ficando os outros 
profissionais subestimados no processo de trabalho, 
tendo o seu potencial para a assistência enormemente 
oprimido. Acredita-se que esta pesquisa pode mostrar 
dados de grande relevância a Secretaria Municipal de 
Saúde de Barroso para que a mesma possa realizar 
ações para satisfazer o interesse da população.  
 

 

 

 

 

 

  
 

Objetivo (s) 
 Identificar o processo de Enfermagem a ser 
desenvolvido durante consulta, sintetizar as principais 
ações preconizadas pelo Ministério da Saúde na 
assistência às crianças de 0 a 2 anos pelos profissionais 
da atenção primária e correlacionar as ações 
identificadas na literatura, propondo um roteiro para  
a consulta de Enfermagem no acompanhamento das 
crianças desta faixa etária.  

Metodologia 
A metodologia desenvolvida constou de pesquisa 
bibliográfica narrativa. Foram utilizadas publicações 
cientificas disponíveis on-line, como Scielo, Google e 
identificadas às legislações e normatizações técnicas 
disponíveis nos sites governamentais. Os textos 
selecionados foram lidos e seu conteúdo 
correlacionado e interpretado no desenvolvimento 
deste estudo. 

Resultados 
O atendimento eficaz a criança, proporciona uma vida 
saudável e um bom desenvolvimento mental, social e 
fisiológico. Compete à equipe de saúde da família e ao 
enfermeiro garantir a cobertura vacinal, estimular e 
contribuir com o aumento do índice de amamentação, 
com o aleitamento exclusivo até o sexto mês, o 
controle das doenças diarréias e doenças respiratórias 
e contribuir com a garantia dos direitos civis e de 
segurança da criança.  
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Considerações finais 
É fundamental um acompanhamento próximo e 

constante da equipe de saúde da família e da 

Enfermagem, mantendo um vínculo afetivo entre 

família/responsável e criança. Pretende-se 

remodelar a consulta de Enfermagem oferecida às 

crianças da área de abrangência, utilizando-se o 

roteiro elaborado, o método da SAE como 

ferramenta e as linhas de cuidado preconizadas 

pelo Ministério da Saúde como garantia de 

integralidade da atenção. 
 

 A Estratégia da Saúde da Família surgiu para organizar 
as ações da atenção primária e a Enfermagem impregna 
o seu trabalho com os princípios da Reforma Sanitária. 
Assim, a consulta de Enfermagem está regulamentada 
em lei, com finalidade de realizar ações de promoção e 
prevenção a saúde, enfatizando o processo de cuidado a 
saúde da criança até 2 anos. Período fundamental para 
o crescimento e desenvolvimento da criança, no qual os 
responsáveis devem estar orientados e preparados para 
exercer o cuidado com a criança.  
 
 
 
 
 
 
 
 


