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RESUMO 

 
A Vigilância do Desenvolvimento Infantil (VDI) é uma ação de monitoramento e 
proteção à saúde com informações antecipatórias para sua promoção de uma 
forma contínua, flexível e conduzida por diversos atores tais como profissionais 
de saúde, familiares e educadores, o que a torna uma ação típica da atenção 
básica da saúde. Dentre os profissionais da Estratégia de Saúde da Família, o 
Agente Comunitário de Saúde (ACS) seria um profissional adequado para a 
realização da VDI, por ser ele o sujeito que acompanha a totalidade de 
crianças inseridas no seu território de responsabilidade, além de possuir 
algumas competências para a prevenção de doenças e monitoramento de 
grupos específicos, como, por exemplo, o público infantil. Partindo-se do 
pressuposto que os profissionais das clínicas de saúde da família estão pouco 
instrumentalizados e habilitados para realizar práticas da VDI, este estudo teve 
como objetivo identificar conhecimentos e práticas de acompanhamento do 
desenvolvimento infantil realizadas pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) 
no Município do Rio de Janeiro. O cenário de pesquisa selecionado foi 
composto por dois Centros Municipais de Saúde (CMS) onde estão inseridas 6 
equipes de saúde da família com 36 agentes comunitários. A pesquisa foi do 
tipo qualitativo e de caráter exploratório onde a coleta de dados foi realizada 
através de dois instrumentos: um questionário semiestruturado para avaliação 
do conhecimento sobre o tema e um roteiro de entrevista inspirado no 
questionário, para conhecer a aplicabilidade da VDI em seu cotidiano. A 
interpretação dos dados foi feita à luz da Análise de Conteúdo, modalidade 
Análise Temática. Observou-se com este estudo a não apropriação dos 
conceitos e ações referentes à Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelos 
ACS, principalmente a confusão na diferenciação dos conceitos crescimento e 
desenvolvimento infantil. Por outro lado, foi percebido o interesse e a 
disponibilidade destes profissionais para sua capacitação e viabilização da VDI 
no seu trabalho diário e o pouco aproveitamento do potencial dos mesmos 
nesse campo de atenção à saúde.  
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ABSTRACT 
 
Child Development Surveillance (CDS) is an action of healt monitoring and 
protection with proactive intelligence for its promotion in a continuous way, 
flexible and driven by various actors such as health professionals, educators 
and families, which makes it an action typical of primary health. Among the 
professionals of the Family Health Strategy, the Community Health Agent 
(CHA) would be an appropriate professional to perform the CDS, because he is 
the one who accompanies all the children involved in their territory of 
responsibility, as well as having some skills for disease prevention and 
monitoring of specific groups, such as the child audience. Starting from the 
assumption that professionals of family health clinics are little exploited to 
realize CDS practices, this study aimed to identify knowledge and practices for 
monitoring child development conducted by the Community Health Agent (CHA) 
in the City of Rio de Janeiro. The research scenario selected consisted of two 
Municipal Health Centers (MHS) where are inserted where six family health 
teams with 36 community agents. The research was qualitative and exploratory 
nature where data collection was conducted through two instruments: a semi-
structured questionnaire to evaluate their knowledge about the subject and an 
interview guide inspired by the questionnaire to know the applicability of CDS in 
their everyday. Data interpretation was made at light of the Content Analysis, 
method Thematic Analysis. It was observed in this study the non-appropriation 
of concepts and actions related to Child Development Surveillance by CHA, and 
mainly, the confusion on differentiating of aspects of the child growth with child 
development. On the other hand, it was perceived the interest and availability of 
these professionals for their training and the viability of CDS in their daily work 
and little use of the potential of those in this field of health care.  
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