
SAÚDE DA CRIANÇA NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA
SILVIO ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS FILHO - MÉDICO DE FAMÍLIA E 

COMUNIDADE



INTRODUÇÃO

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil (puericultura) é 
função do pediatra e do médico de família e comunidade (MFC).

A proximidade com a família, escola e sociedade permitem ao MFC um papel ímpar: 
ser a ferramenta que pode promover reais mudanças para a população infantil.

O pediatra seria a retaguarda especializada, resolvendo problemas de maior 
complexidade e colaborando com planos e projetos para a atenção à saúde das 
crianças.



ROTINA DE SEGUIMENTO DA PUERICULTURA

• Atenção de 0 a 2 anos, focada no médico
• Higiene, nutrição, crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor

Puericultura 
antiga:

• Atenção de 0 a 10 anos, focada no médico e no enfermeiro
• Higiene, nutrição, crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, vulnerabilidade, 

dimensão psíquica da criança, relações com a família e comunidade, 

Puericultura 
moderna:

A lição é simples: o modelo biomédico já não basta 
para a puericultura



IMPORTÂNCIA DA ESF PARA AS CRIANÇAS

• Vivência do ambiente familiar e da dinâmica entre pais e filhos
• Saberes dos agravos da comunidade e da história das famílias
• Conhecimentos sobre os determinantes sociais de saúde

Os Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) ampliam 

os saberes sobre criança e 
família

Nesse contexto, os ACS são os olhos capazes de enxergar problemas nas 
famílias e alertar médicos e enfermeiros 



METAS DA PUERICULTURA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

As metas só podem ser estabelecidas após o 
DIAGNÓSTICO DO TERRITÓRIO E DA COMUNIDADE

• Estimativa comunitária rápida
• Territorialização
• Diálogo com lideranças comunitárias
• Conselho Municipal de Saúde



O DESAFIO DA PUERICULTURA

Os profissionais são desafiados a trabalhar com 
problemas em dois contextos diferentes
•A demanda crescente de problemas agudos (infecções, problemas 

psiquiátricos, violência...)
•A demanda latente de prevenção e rastreio (infecções, problemas 

psiquiátricos, violência...)

Para vencer o desafio, a proposta é direta: 
estabelecimento de metas baseadas nas condições de 
vulnerabilidade da população
•Condições de vida, moradia, educação, saneamento, escolaridade dos 

pais, condição financeira, transporte, acesso a lazer, dentre outros



PROMOÇÃO DE SAÚDE

• Hábitos alimentares saudáveis
• Desenvolvimento de atividades físicas
• Ações para propagar os conhecimentos sobre o processo saúde/doença
• Ações afirmativas sobre sexualidade
• Ações contra o bullying

A Atenção Primária tem 
o poder de promover a 

saúde infantil em 
diferentes aspectos

O princípio norteador para a promoção de saúde é encontrar soluções 
baseadas nos aspectos socioculturais, sem se prender a protocolos e 

recomendações que não sejam próprias à realidade material



VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
Os critérios que definem a vulnerabilidade na infância são Condições de Saúde 
e Determinantes Sociais de Saúde. Esses critérios devem ser revistos à medida 
que a criança vai crescendo e suas vivências vão se modificando. Por exemplo:

• Miguel de 4 anos, é encaminhado ao atendimento médico após visita domiciliar feito pela Agente 
Comunitária de Saúde Paula, que identificou infestação de piolhos na criança há pelo menos 2 meses. 
Antes da consulta, ela avisa ao enfermeiro e ao médico da ESF sobre as condições de Miguel: ele 
nasceu numa casa segura, mas após o falecimento do pai há 2 anos, mãe e filho mudaram-se para uma 
casinha pequena e mal iluminada, a mãe tem dificuldades para manter a casa e cuidar da criança ao 
mesmo tempo. Apesar da sogra ser quase sua vizinha, a mãe de Miguel prefere não incomodá-la 
muito, deixando o menino com os avós apenas em alguns finais de semana. Depois de serem 
informados com essa história, o trio de profissionais começa a planejar estratégias para abordar a 
família e seus problemas



VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS

A avaliação da vulnerabilidade começa no pré-natal e se estende por toda a vida. Isso 
significa identificar grupos de risco que devem ser priorizados pelos serviços de saúde

• Marquinho: 4 anos, nasceu a termo com bom peso, atualmente se alimenta bem, nunca foi internado em 
hospital. Brinca com todos os coleguinhas da creche e tenta cuidar do irmãozinho menor que acabou de 
nascer

• Felipinho: 4 anos, nasceu prematuro com baixo peso pois a mãe consumiu cocaína na gestação, ficou 
internado por 2 semanas após o nascimento devido a pneumonia. Atualmente está com baixo peso, a mãe 
o retirou da creche pois brigava e mordia os coleguinhas. É o mais novo dentre 4 irmãos

Qual criança é mais vulnerável? Qual criança merece uma visita domiciliar? Com que 
frequência iremos visitá-la? Como iremos abordar a vulnerabilidade?



VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS

As condições pré-natais dão pistas sobre a vulnerabilidade

Mães obesas e 
diabéticas geram 

crianças com maior risco 
de obesidade e diabetes

Mães que usam drogas 
geram crianças com 

maior risco de 
problemas do 

desenvolvimento 
neuropsicomotor e 

malformações 
congênitas

Mães que fumam tem 
filhos com restrição do 

crescimento intrauterino. 
Essa restrição aumenta o 

risco de doenças 
cardiovasculares na vida 

adulta

Pais que não frequentam 
as consultas de pré-natal 

juntos tem uma maior 
chance de se 

divorciarem, sofrerem 
com violência doméstica 

e negligência parental



VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
•Risco clínico: condições biológicas decorrentes da gestação, parto, período 

neonatal. Ex: diabetes gestacional, pneumonia pós parto.
•Risco social: condições decorrentes da família e do ambiente. Ex: pobreza, baixa 

escolaridade dos pais.
•Risco habitual: condições imanentes à criança. Ex: imaturidade imunológica do 

recém-nascido, risco de diarreia se exposto a leite de vaca.

De 0 a 10 anos 
podemos classificar 

as crianças

Os riscos podem ser expressos no próprio prontuário (com 
um destaque colorido por exemplo), em cadernos de 

anotações, em planilhas, etc.



RISCO SOCIAL (ALTO RISCO)
Ao nascimento ou adquiridos. Reavaliar a cada 6 meses

• Mãe abaixo de 15 anos
• Mãe analfabeta
• Mãe sem apoio familiar
• Família proveniente de área de risco social
• Chefe da família sem fonte de renda
• Migração da família há menos de 1 ano
• Morte evitável de criança menor de 5 anos na família
• Mãe com problema psiquiátrico que impossibilite os cuidados com a criança
• Mãe com algum tipo de deficiência que impossibilite os cuidados com a criança
• Mãe dependente de alcool e/ou drogas
• Criança manifestadamente indesejada
• Mãe com três filhos menores de 5 anos
• Criança com suspeita de maus tratos, negligência ou abuso sexual
• Família com problemas de relacionamento repercutindo na criança

OBS: a frequência de visita/consulta deve ser estabelecida em reunião de equipe. O ACS é o pivô nessa decisão



RISCO CLÍNICO (ALTO OU MODERADO RISCO)
Ao nascimento ou adquirido. Reavaliar a cada 6 meses

• Peso ao nascer < 2.500g
• Internação após a alta materna no pós-parto
• Criança com três ou mais atendimentos no serviço de pronto-atendimento 

nos ultimos 3 meses
• Duas ou mais internações em 1 ano
• Crescimento ou desenvolvimento inadequados
• Criança com sobrepeso ou obesidade
• Criança com doenças crônicas

OBS: devem ser vistos mensalmente nos seis primeiros meses de vida. 
Podem exigir seguimento com o pediatra



RISCO HABITUAL (BAIXO RISCO)
Ao nascimento ou adquirido. Sem necessidade de reavaliação periódica

• Fatores de risco de ser criança, que não são condições sociais ou clínicas 
específicas

• Crianças que vivem a vida normalmente, sem problemas clínicos ou sociais



VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS
A visita domiciliar na primeira semana após a alta hospitalar é uma ótima ferramente 

para a equipe da ESF. Para os recém-nascidos de alto risco (social), a visita deve ocorrer 
nos 3 primeiros dias de alta.

• Permite observar a interação cuidador-bebê
• Identificação da depressão pós-parto em tempo hábil
• Identificação e manejo de problemas do aleitamento materno
• Reconhecimento de riscos sociais e clínicos para a criança
• Estabelecimento de vínculo com a família
• Orientações sobre cuidados gerais do bebê
• Explicação do cronograma de consultas e vacinas



VULNERABILIDADE E VIOLÊNCIA SEXUAL
SINAN: entre 2011 e 2017 foram registrados 58 
mil casos de violência sexual contra crianças e 

83 mil casos de violência sexual contra 
adolescentes. Juntos, eles representam 76,5% 

de todos os casos notificados no período.

• A vulnerabilidade das crianças está 
relacionada a todos os casos

Todos os profissionais de saúde tem papel 
fundamental no contexto da violência. Existem 

cinco passos para a abordagem

• Acolhimento
• Atendimento
• Consulta clínica
• Notificação compulsória (suspeita ou 

confirmada)
• Acompanhamento



CRONOGRAMA DE CONSULTAS

• Após estabelecimento da vulnerabilidade, 
deve-se reavalia-la a cada 6 meses nos 
casos de alto e moderado riscos

• Até 2 anos de idade: consultas mais 
frequentes. Após 2 anos de idade: 
consultas anuais.

Depende 
diretamente da 
vulnerabilidade 

apresentada



RISCOS A SEREM AVALIADOS DE ACORDO COM A 
CONSULTA E IDADE DA CRIANÇA

ESQUEMA MÍNIMO DE VISITAS NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE VIDA

RISCO MESES DE VIDA

RISCO DE AGRAVOS CLÍNICOS 1º 2º 4º 6º 9º 12º 18º -

RISCO NUTRICIONAL: baixo peso, sobrepeso, obesidade, distúrbios 
alimentares

1º 2º 4º 6º 9º 12º 18º -

RISCO NO DESENVOLVIMENTO: atrasos, autismo, baixa estatura 1º 2º 4º 6º - - - 24º

RISCO INFECCIOSO: ouvido-nariz-garganta, respiratórias, urinárias, 
dermatológicas, gastrointestinais

- 2º - - - - - -

TOTAL 1º 2º 4º 6º 9º 12º 18º 24º



VISITAS OU CONSULTAS PARA A CRIANÇA
A criança consultada mensalmente como sadia não consegue 

consultas na demanda quando doente. Manter a agenda livre é 
primordial para o seguimento

Os dois primeiros meses de vida devem necessariamente ser de 
responsabilidade do médico, afim de identificar riscos precocemente

A partir de então, a enfermagem tem toda a autonomia e 
responsabilidade para seguimento das crianças, solicitando ao médico 

avaliação se necessário

A interação da equipe de saúde pode ocorrer em qualquer ambiente, 
mas as visitas tem o papel adicional de observação do domicílio



AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SEXUAL

A puberdade é o período de maturação sexual. Inicia-se 
entre 8-14 anos de idade na população brasileira

Todo o processo de puberdade deve ser acompanhado 
de perto, observando-se especialmente a idade de 

aparecimento dos caracteres sexuais secundários e o 
tempo de evolução. O estadiamento de Tanner e as 

medidas antropométricas são fundamentais



DÚVIDAS ESPECIAIS
QUANDO ENCAMINHAR PARA O PEDIATRA?

• O pediatra deve lidar com problemas de saúde que exigem uma densidade tecnológica maior, em termos 
de equipamento ou experiência profissional. 

• Por exemplo: uma criança com chiadeira no peito pode ser tratada pelo médico e enfermeiro da ESF, 
mesmo se houver uma pneumonia. A asma, causa comum de chiadeira e pneumonia na infância, pode 
ser identificada pela equipe da ESF, mas deve preferencialmente serem investigados e manejados pelo 
pediatra especialista em pneumologia, que irá solicitar e interpretar exames, além de prescrever 
medicações

QUAIS EXAMES DE ROTINA DEVEMOS FAZER?
• Teste do pezinho, do coraçãozinho, da orelhinha e do olhinho. Exames como hemograma, glicemia, 

parasitológico de fezes e exame quantitativo de urina não tem valor nenhum, exceto quando há suspeita 
de problemas ativos



ABORDAGEM COMUNITÁRIA

• Programa Saúde na Escola (PSE)
• Saúde bucal
• Acuidade visual
• Abordagem ao bullying

Para abordagem comunitária da população pediátrica, as ESF devem estar 
preparadas para trabalhar no ambiente escolar. É necessário garantir uma boa 

articulação com os responsáveis por esse setor

As atividades devem ser 
atreladas ao ano letivo das 

escolas, sendo 
desenvolvidas em conjunto 

com os professores



ABORDAGEM COMUNITÁRIA
Programa Saúde na Escola (PSE): aborda temas específicos em conjunto com a equipe de professores. 

Pode ocorrer com atividades dentro das salas de aula, rodas de conversa, Terapia Comunitária, etc.

Saúde bucal: direcionada a todas as crianças, intuito de promover a higiene bucal e identificar 
problemas que necessitem abordagem. Envolve a aplicação rotineira de flúor

Acuidade visual: identificação precoce de crianças com dificuldades visuais, usando o cartão de Snellen. 
População alvo: 4 a 8 anos

Abordagem ao bullying: promoção da cultura de paz, desmistificação do bullying para 
professores/pais/crianças. Ênfase na intervenção e oferta de tratamento quando evidenciado



ABORDAGEM AO BULLYING
Bullying nada mais é que comportamento agressivo e antissocial repetitivo em 
que o agressor tem maior poder (físico, emocional, social) e desejo consciente de 
maltratar a vítima, colocando-a em situação de estresse constante

Bullying não é simplesmente dar apelidos, fazer “brincadeiras”, xingar. É colocar a vítima 
numa posição indesejada, de desconforto

Muito se diz sobre bullying ser “frescura”, “nutella”, “besteira”, uma mera simplificação do 
sofrimento alheio. No entanto, as consequências se materializam na forma de transtornos 
psiquiátricos e propagação da violência



ABORDAGEM AO BULLYING
O típico agressor

• Menino, menos de 13 anos, 
pouca capacidade de resolver 
problemas, pouca capacidade 
de tolerar adversdiades, convive 
com família problemática 
(vivencia violência, abuso, 
negligência, ou já foi vítima de 
bullying)

A típica vítima

• Meninos e meninas, menos de 
13 anos, infantilizado, evidente 
baixa autoestima e muita 
insegurança, isolado 
socialmente, pais super 
protetores ou ausentes



ABORDAGEM AO BULLYING
Fatores de risco para se tornar um agressor

• Ter amigos agressivos
• Morar ou estudar em locais com muita violência urbana
• Conviver com intolerância à diversidade (principalmente sexual)
• Inversão de valores éticos
• Banalização da violência e da impunidade
• Escolas com professores que ignoram o impacto do bullying
• Rede familiar e social fraca
• Vivência com vulnerabilidade (desemprego, uso de drogas, famílias uniparentais)
• Pessoa impulsiva, hiperativa, comportamento desafiador opositor, intolerância a frustrações



ABORDAGEM AO BULLYING

Fatores de risco para se tornar uma vítima

• Insegurança e incapacidade de se defender
• Pertencer a grupos diversos e minoritários
• Deficiências, obesidade, magreza, alterações na estatura, 

transtornos de identificação sexual
• Baixa autoestima
• Exclusão de grupos sociais



ABORDAGEM AO BULLYING
Diagnóstico

• Sempre devemos indagar sobre o bullying nas 
consultas com crianças

• Agressores: devemos rastrear violência 
doméstica e transtornos psiquiátricos

• Vítimas: procurar por fobias escolares, 
ansiedades, insônia, pesadelos, isolamento 
social, depressão, choro fácil, sintomas 
psicossomáticos, ter pertences perdidos ou 
danificados sem explicação, agressões físicas, 
automutilação

Tratamento

• Oferta de tratamentos direcionados às 
consequências do bullying. Oferecer apoio 
psicológico e médico para reduzir o risco de 
recorrência

• Tratamento de condições psiquiátricas 
subjacentes

• Abordagem sistêmica nos ambientes escolares, 
com Terapia Comunitária Integrativa

• Garantir bom diálogo entre escola e saúde. 
Incluir as famílias

• Garantir medidas educativas aos agressores
• Identificação precoce de novos casos



ABORDAGEM AO BULLYING

Consequências do bullying

• Os agressores não tratados tem alto risco de se tornarem dependentes químicos, 
envolverem-se com crimes (em especial envolvendo armas de fogo, homicídios 
e subtração do patrimônio alheio), perpetuação da violência e degradação das 
relações interpessoais

• As vítimas sofrem de prejuízos no aprendizado e tem alto risco de retornarem a 
violência quando chegam em seu limite (lembremos dos massacres em escolas). 
Toda a gama de transtornos psiquiátricos se torna possível para as vítimas, além 
da instabildiade profissional e nos relacionamentos amorosos futuros



PROPOSTA 1: CLASSIFICAÇÃO DA 
VULNERABILIDADE

Responsáveis: ACS, médico, enfermeiro

População alvo: todas as famílias que tenham uma ou mais crianças de 0 a 10 anos

Objetivo: classificar todas as crianças e estabelecer uma rotina de revisão

Metodologia: uso dos critérios apresentados nos slides anteriores, organização das crianças em listas ou 
planilhas

Metas: permitir programação para abordar as crianças, a depender da vulnerabilidade. Reduzir problemas 
relacionados à vulnerabilidade

Acompanhamento: revisar todas as crianças pelo menos a cada 6 meses. Relembrar o tema nas reuniões de 
equipe e discussões de caso



PROPOSTA 2: VISITAS E CONSULTAS PARA A 
CRIANÇA

Responsáveis: ACS, recepção, médicos, enfermeiros

População alvo: crianças de vulnerabilidade moderada e alta

Objetivo: garantir equidade para as crianças mais vulneráveis, através de visitas e/ou consultas direcionadas para abordagem aos 
aspectos vulneráveis

Metodologia: utilizando a classificação da vulnerabilidade e a lista de crianças, estabelecer horário pré-programado para visitas, 
compartilhar informações com equipe multidisciplinar. Importante programar a resolução dos problemas e quando reaborda-los

Metas: oferecer atenção às crianças vulneráveis através de interferências em saúde e sociedade

Acompanhamento: revisão rotineira (a ser determinada pela equipe da ESF). As visitas dos ACS servirão como checagem para o 
progresso da abordagem



METAS PARA A PUERICULTURA EM IPUÃ
Cada área e microárea pode definir suas próprias metas

• Garantir que todas as crianças de 0 a 10 anos tenham atendimento em saúde de qualidade
• Reduzir internações e óbitos evitáveis por condições sensíveis à APS
• Aumentar o aleitamento materno exclusivo
• Garantir a realização de uma visita domiciliar após a alta hospitalar do bebê
• Aumentar a adesão vacinal
• Reduzir a incidência de acidentes infantis
• Vigilância ativa sobre problemas de desenvolvimento
• Promoção da cultura de paz
• Realizar teste de acuidade visual nas crianças de 4 e 7 anos (idades mais comuns para manifestação de problemas visuais)
• Garantir atenção integral às crianças com deficiências e/ou transtornos do desenvolvimento
• Realizar procedimentos odontológicos coletivos dos 0 a 10 anos de forma regular
• Estratégias para atenção integral à criança vítima de violência
• Estratégias para prevenção de doenças congênitas
• Prevenir o abuso de drogas



PROPOSTA 3: GRUPO DE MÃES E CRIANÇAS
Responsáveis: médicos e enfermeiros

População alvo: mães e crianças (0-10 anos) classificadas como baixo risco. Máximo de 10 famílias em cada 
grupo

Objetivo: orientações sobre cuidados gerais com as crianças, identificação de problemas novos, 
acompanhamento do peso/altura/desenvolvimento neuropsicomotor/vacinação

Metodologia: reuniões em grupo mensais, com duração aproximada de 1 hora. Cada reunião pode ter uma 
temática específica, mas deve ser oferecido espaço para discussão de dúvidas trazidas pelas mães

Metas: empoderamento das mães, conscientizar as famílias sobre o cuidado infantil, garantir seguimento 
adequado das crianças, reduzir a pressão assistencial sobre a agenda de médicos e enfermeiros

OBS: outros profissionais (nutricionista, psicólogo, ACS...) podem conduzir grupos transversais específicos



PROPOSTA 4: PROMOÇÃO DO PSE
Responsáveis: médicos, enfermeiros, setor da educação

População alvo: todas as crianças matriculadas em creches e/ou escolas do segmento público do município

Objetivo: abordagem aos temas estabelecidos no calendário de ações do PSE (apresentado pela Gestão da 
Atenção Primária todos os anos)

Metodologia: organização do calendário no final do ano anterior e apresentação do mesmo antes do final do 
ano (por volta de outubro ou novembro) para que seja acordado com as instituições de ensino

Metas: abordagem de todos os temas propostos, com inclusão dos mesmos na grade curricular das escolas

Acompanhamento: reuniões do setor saúde e educação
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