
1 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

 

 

 

 

 

SIMONE ANDRADE DE ALMEIDA E SILVA 

 

 

 

 

 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelo Agente Comunitário de Saúde- Limites e 

Possibilidades 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2012 

 
 

 



2 

 

SIMONE ANDRADE DE ALMEIDA E SILVA 

 

 

 

 

 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelo Agente Comunitário de Saúde- Limites e 

Possibilidades 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estácio de Sá como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre em Saúde da 

Família. 

Orientadora Prof
a
 Dr

a
 Luciana Maria Borges 

da Matta Souza 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2012 

 



3 

 

SIMONE ANDRADE DE ALMEIDA E SILVA 

 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelo Agente Comunitário de Saúde- Limites e 

Possibilidades 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Estácio de Sá como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre em Saúde da 

Família. 

 

Aprovada em 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________ 

Prof
a
 Dr

a
 Anna Tereza Miranda Soares de Moura 

Universidade Estácio de Sá 

 

______________________________________________ 

Prof
a
 Dr

a
 Ana Rosa Vieira Oliveira 

Faculdade Gama e Souza 

 

______________________________________________ 

Prof
a
 Dr

a
 Martha Cristina Nunes Moreira 

Fundação Oswaldo Cruz 

____________________________________________ 

Prof
a
 Orientadora Dr

a
 Luciana Maria Borges da Matta Souza 

 Universidade Estácio de Sá 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem me vê assim não imagina o deserto 

que atravessei e as muralhas que eu tive que 

transpor. Por isso que dedico a Deus, pois 

foi Ele que mudou a minha história e que 

me deu sabedoria para chegar até aqui. 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar à Deus, o Grande Pai e Deus do impossível. 

Ao meu marido Henrique que esteve sempre ao meu lado nesses últimos 13 anos da minha 

vida, o homem o qual me apaixonei novamente.  

Aos meus grandes presentes de Deus, João Henrique e Amanda, vocês fazem tudo valer a 

pena. Eu sou a mãe mais feliz do mundo. 

A minha irmã Adriana Schneider, por ter cuidado da minha família com tanto carinho. 

Aos meus amigos da Universidade do Grande Rio e do Hospital Cardoso Fontes em 

especial a Lucy e Lourdes, pela ajuda e incentivo. 

Em especial às pessoas que foram usadas por Deus para semear a minha chegada até aqui: 

Marcelo Mendes e Bianca, que confiaram naquela menina preparando todo o caminho, 

cuidando não só de mim mais também da minha família; Adriana Verçoza por ter sido uma 

grande chefe e mestre; ao meu grande mestre e amigo Felismar Manoel e ao meu 

coordenador Jefferson Braga, por ter impulsionado toda uma equipe para crescer. 

A todos os meus colegas do mestrado, em especial a Daniela e Maria Alice, minhas 

companheiras e amigas. 

À minha orientadora Doutora Luciana, por toda a grande ajuda, dedicação, paciência e 

pelos divertidos momentos de orientação.  

À Doutora Aline que está ainda como secretária do curso, e a todos os professores, que 

com brilhantismo administram um excelente curso. 

A todos os ACS e gestores das Unidades do meu estudo, que me receberam com tanto 

carinho. 

 

 

  

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quer fazer Deus rir? Então conte 

seus planos a Ele... 

Woody Allen 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/woody_allen/


7 

 

 

LINHA DE PESQUISA: Diagnósticos Locais e Cuidados Básicos em Saúde da Família  

 

 

ÁREA: Saúde da Família 

 

 

 

TEMA: Vigilância do desenvolvimento infantil pelo agente de saúde. 

 

 

 

QUESTÃO NORTEADORA: Qual o conhecimento e as práticas do Agente Comunitário 

de Saúde no que diz respeito à vigilância do desenvolvimento infantil? 

 

   

 

TÍTULO: A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente Comunitário de Saúde- 

Limites e possibilidades. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento infantil; saúde da criança; saúde da família; 

atenção primária de saúde; atenção básica.  

 

 

2012.2 

 

  

 



8 

 

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 aspectos do crescimento com o do 

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. 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; saúde da criança; saúde da família; atenção 

primária de saúde; atenção básica; agente comunitário de 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. 

Keywords: Child development, child health, family health, primary health care, primary 

care, community health agent 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O desenvolvimento infantil vem a ser um processo dinâmico de transformações 

fisiológicas, comportamentais, cognitivas, aquisições de habilidades e adaptações a 

diversos fatores tanto intrínsecos quanto extrínsecos, caracterizado por uma sequência fixa 

e invariável. Todavia, tal processo se pauta por ritmos diferentes e individuais para cada 

criança por causa da interferência sociocultural e do cenário em que vive, permitindo 

estabelecer uma margem de normalidade denominada “marco do desenvolvimento”. 
1, 2

 

Há diversos referenciais teóricos, com linhas completamente distintas e outras com 

alguns pontos em comum; entretanto, nenhum deles ainda é capaz de contemplar todas as 

facetas que compõem o desenvolvimento infantil, como também não há um conceito bem 

estabelecido por causa da complexidade das múltiplas áreas de habilidades envolvidas e 

assim, pode-se considerar que, nos primeiros 6 anos de vida, ocorre a rápida expansão e 

ampliação das estruturas físicas e de redes neurais, associadas à diversificação de 

vivências, o que pode proporcionar  uma maximização desse indivíduo enquanto “ser”, 

podendo seus benefícios perpetuarem durante toda a sua existência. 
3, 4, 5, 6

 

O desenvolvimento infantil saudável pode ser comprometido tanto por fatores 

biológicos quanto ambientais; e, por esta razão, em determinadas ocasiões interferirá em 

diversos níveis das habilidades do indivíduo (cognitivo, social e/ou motor). Por este 

raciocínio afirma-se que, dentre os riscos biológicos estão os danos causados direto ao 

sistema nervoso central; e, especificamente dentre os riscos ambientais, detectam-se 

aqueles gerados por experiências vividas em cenários e atitudes oferecidas às crianças, 

como por exemplo, as práticas de cuidado e relacionamento inadequadas no meio familiar. 

7, 8, 9
  

A identificação do atraso de uma das habilidades do desenvolvimento, por si só não 

caracteriza enfermidade; contudo, as alterações geradas pelo atraso no desenvolvimento, 

sobretudo nos primeiros 6 anos de vida,  podem se prolongar até a fase adulta e quiçá 

ocasionar prejuízos secundários, tais como alteração na coordenação do movimento, 

redução da autoestima, isolamento social, hiperatividade e baixo rendimento intelectual. A 

detecção precoce dos atrasos e ou informações antecipatórias de ações que promovam o 
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desenvolvimento infantil saudável são chamadas de Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil (VDI) que pode levar a recuperação de 80 a 90 % dos desvios e a manutenção da 

saúde psicomotora, para que assim a criança alcance as suas necessidades e alcance o seu 

potencial máximo dentro do seu contexto de vida. 
10, 11, 12 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil apesar de ser uma ação de perfil típico da 

atenção básica de saúde ainda é uma prática deficiente no Brasil. Talvez, a equipe de saúde 

da família possua dificuldades decorrentes da inviabilidade logística gerada pelo grande 

número de indivíduos assistidos, pelo grande número de programas do Ministério da Saúde 

a serem contemplados em suas ações, pela pouca capacitação neste tema a ser a ser 

oferecida para as equipes e até mesmo pela necessidade de dar conta da atenção integral a 

ser oferecida a toda a população. 
13- 16  

Para nortear a atenção básica de saúde nas ações voltadas à Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil no Brasil, foi adotado o Manual de Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil do AIDPI, desenvolvido inicialmente para atender à necessidade 

dos profissionais de saúde da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde de 

Belém-PA em 2000 à 2004.  Este se tornou um instrumento promissor no que tange à 

atenção primária no Brasil e em outros países, mas que infelizmente avalia o 

desenvolvimento neuropsicomotor de crianças somente até dois anos de vida. Um segundo 

instrumento de VDI só foi visto na atenção básica inserido na Caderneta de Saúde da 

Criança, em especial a versão 2010- 2011, que contém como instrumento uma tabela 

adaptada do Manual de Crescimento do Ministério da Saúde de 2002, mas que apesar de 

contemplar uma avaliação integral acompanha crianças apenas até 3 anos de idade. 
11, 17

 

O profissional da Clínica de Saúde da Família (CSF) possui como competências a 

execução de estratégias de prevenção e monitoramento de grupos específicos. Dentre estes 

profissionais Agentes Comunitários de Saúde (ACS), são habilitados em seu curso de 

formação a acompanhar o desenvolvimento infantil através de um instrumento específico 

da atenção básica para acompanhamento da criança, conhecida como ficha C. Tendo com 

hipótese que os profissionais das CSF estão pouco sensibilizados, instrumentalizados e 

habilitados sobre as práticas da vigilância do desenvolvimento infantil, esta pesquisa traz 
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como questão norteadora o nível de conhecimento, atitudes e as práticas do Agente 

Comunitário de Saúde no que diz respeito à Vigilância do Desenvolvimento Infantil. 
18 

Este estudo teve como objetivo conhecer os limites e possibilidades da vigilância 

do desenvolvimento infantil realizada pelo ACS, através da identificação das ferramentas 

de vigilância do desenvolvimento infantil utilizada na atenção básica de saúde e análise 

dos conhecimentos e práticas realizadas pelo agente comunitário de saúde no que tange ao 

desenvolvimento infantil em equipes de saúde da família no município do Rio de Janeiro. 

Trazemos como produto do mesmo, dois artigos que serão apresentados na seção 

RESULTADOS, com os seguintes títulos: 1) Ferramentas para vigilância do 

desenvolvimento infantil na atenção básica de saúde 2) A Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil pelo Agente Comunitário de Saúde: Limites e Possibilidades. O primeiro resultado 

da revisão para conhecer os instrumentos utilizados para a Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil na Estratégia Saúde da Família e o segundo artigo foi o cerne deste trabalho, uma 

pesquisa qualitativa e de caráter exploratório para identificar o conhecimento e práticas do 

ACS para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Na seção PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS será apresentado como se delineou o estudo de forma mais 

aprofundada. 
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2. OBJETIVOS 

Este estudo facultou um objetivo geral e três objetivos específicos, que foram: 

 

2.1. Objetivo geral 

Analisar os conhecimentos e práticas dos agentes comunitários de saúde, que atuam 

nas clínicas de Saúde da Família de Curicica e do Canal do Anil no município do Rio de 

Janeiro,  referentes ao acompanhamento do desenvolvimento infantil.  

 

 

2.2  Objetivos específicos 

OE1- Identificar o conhecimento dos agentes comunitários sobre aspectos 

vinculados ao desenvolvimento infantil e a vigilância do mesmo; 

OE2- Conhecer as ferramentas de vigilância do desenvolvimento infantil utilizadas 

pelos agentes comunitários de saúde; 

OE3- Investigar as dificuldades enfrentadas pelos agentes comunitários para 

realização da vigilância do desenvolvimento infantil nas comunidades e correlacionar com 

as possíveis soluções sugeridas pelos próprios. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1-VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ATENÇÃO BÁSICA À 

SAÚDE 

O conceito de desenvolvimento infantil possui hoje duas principais vertentes: o 

neuropsicomotor, que refere-se às aquisições motoras no 1° ano de vida da criança; e 

psicossocial que envolve a inter-relação de outros aspectos nesse processo como os 

biológicos, psíquicos, cognitivos; ambientais e socioeconômicos para fins de adaptar-se a 

diversos cenários. 
8, 9

 

 O monitoramento do desenvolvimento infantil pode ser realizada através de 

diversas ferramentas de análise científica e que podem ser manuseadas por profissionais de 

saúde e algumas delas por outros atores. 
10, 11, 19- 23

 

Apesar de todos os instrumentos terem como objetivo comum à identificação do desvio do 

processo normal e acompanhamento do desenvolvimento infantil, eles possuem certa 

particularidade na classificação de suas finalidades técnicas. Sendo assim, são agrupados 

da seguinte forma: 

 Triagem ou Teste- São utilizados para detecção precoce de atraso por possuirem 

uma ação de identificação do desvio do processo do desenvolvimento. Dos instrumentos 

mais utilizados no Brasil estão o teste de triagem de Denver II e Escala de Gessell.  

Apresentam como desvantagem o fato de ser aplicado apenas por profissionais de saúde e 

por não terem sido validados para a população brasileira; 
3, 23

 

 Diagnóstico- Instrumento específico para especialistas por auxiliar no 

reconhecimento de processos patológicos em crianças portadoras de desvio no processo do 

desenvolvimento e que geralmente já tenham sido submetidas a um instrumento de Teste 

ou Triagem; 


 Vigilância do Desenvolvimento Infantil- instrumento de triagem associado às ações 

de monitoramento e promoção do desenvolvimento normal com informações 

antecipatórias, compreendidas como orientações para a promoção do desenvolvimento 

infantil saudável para a idade de uma forma contínua e flexível. Pode conduzido por 
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diversos atores como profissionais de saúde, familiares e educadores, o que o torna um 

instrumento de perfil típico de atenção básica de saúde. Dentre os instrumentos 

consagrados estão o Manual de Atenção Básica de Saúde de 2002 e o Manual de 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil Inspirado no Contexto do AIDPI de 2005. 
11, 24

 

 No Brasil na década de 90, na tentativa de se fazer cumprir o SUS através da 

reorganização da atenção básica, começou um movimento de valorização do núcleo 

familiar para a promoção da saúde, o que culminou na criação do Programa de Saúde da 

Família (PSF) tendo como principal ação a redução da mortalidade infantil. Ao mesmo 

tempo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas (UNICEF) 

desenvolveram estratégias de promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência às 

crianças menores de 5 anos de idade, principalmente para fins de prevenção de doenças 

prevalentes na Infância. 
25 

 Como instrumentos para monitoramento da saúde da criança, utilizados pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, apenas alguns deles podem ser utilizados dentro da atenção básica de 

saúde para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, sendo eles: 

 Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento- Instrumento contido no 11° vol. 

do Caderno de Atenção Básica de saúde publicado no ano de 2002 e que foi incorporado à 

2° versão do “Cartão da Criança”; tem como princípio a saúde integral com a ampliação da 

atenção a criança no que tange ao desenvolvimento infantil. Passou a ser um instrumento 

norteador para as ações de acompanhamento da saúde da criança pelo PSF e pelo Programa 

de Agente Comunitário de Saúde (PACS).  O instrumento só pode ser aplicado por 

profissionais de saúde e não contempla as informações antecipatórias do desenvolvimento 

como preconizado pela vigilância; 
24

 

 Ficha C do Manual do Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB)- 

publicado em 2003, é uma cópia do antigo “cartão da criança” padronizado pelo Ministério 

da Saúde para menores de 5 anos de idade, e um instrumento que foi construído pelo 

Departamento de Informações do SUS (DATASUS) a pedido da Coordenação de Saúde da 

Comunidade (COSAC) da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde que 

reconhecera a riqueza e relevância dos registros realizados manualmente pelos ACS para a 
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construção de indicadores de saúde e acompanhamento de processo. Serve apenas como 

fonte básica de dados e só contempla informações de aspectos biológicos como 

crescimento e doenças prevalentes da infância; 
18, 26

 

 Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil - Criado em 2005, é um 

instrumento que foi desenvolvimento no contexto do AIDPI. O manual, no que tange ao 

desenvolvimento infantil, contempla todos os aspectos a que se propõe, mas apesar de ser 

um instrumento típico da atenção básica, não se tornou um instrumento oficial além de ser 

um pouco extensa a sua aplicação; 
11

 

 Cartão da Criança- O cartão teve quatro versões, o primeiro publicado em 1986, a 

segunda versão em 2001 chegando a ser publicadas as 3° e 4° versões subsequentemente.  

Em cada nova versão foi se agregando novos aspectos sobre a saúde da criança como 

informação aos cuidadores sobre o estatuto dos direitos da criança; no que tange ao 

desenvolvimento infantil, apenas se limitou aos aspectos dos marcos do desenvolvimento 

motor; 
26

 

 Caderneta da Saúde da Criança- Teve três versões onde a 3° foi publicada  em 

2010/2011; é um instrumentos que funciona como um “prontuário móvel” da criança, que 

fica sobre a guarda do responsável legal. É mais abrangente do que as ferramentas 

anteriores por conter informações sobre o cuidado e o registro realizado por profissionais, 

desde ações típicas da atenção básica até o atendimento do especialista com o objetivo de 

promoção de saúde e prevenção de agravos à saúde da criança. No que tange a vigilância 

do desenvolvimento infantil também contempla todos os aspectos com a seguinte 

distribuição: as informações antecipatórias para a promoção do desenvolvimento infantil 

saudável ficaram na primeira parte da caderneta que é dedicada ao cuidador, enquanto o 

instrumento de triagem e acompanhamento do desenvolvimento ficou na segunda parte do 

documento que está destinada aos profissionais de saúde. 
17

 

A oportunidade de acompanhar a criança em seu ambiente familiar pelo ACS 

amplia a capacidade de atuação nos aspectos de prevenção e promoção de saúde, podendo-

se afirmar que foi para isso que o Ministério da Saúde desenvolveu o Manual do Agente 

Comunitário de Saúde em 2001 e mais tarde o Guia Prático do Agente Comunitário de 
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Saúde de 2009. Porém, ambos os instrumentos citados acima, contemplam apenas os 

aspectos biológicos e de doenças prevalentes, negligenciando a saúde da criança como uma 

ação integral. 
27      

A presença de múltiplos instrumentos, disponíveis para a Atenção Básica, não é 

garantia de acompanhamento do desenvolvimento como exposto, cada instrumento tem 

uma particularidade e não foram desenvolvimento para esse fim, o que nos leva mais uma 

vez a refletir a importância de reconhecer as possibilidades e os limites do ACS no 

acompanhamento da vigilância do desenvolvimento infantil, objeto de nosso estudo. 

3.2- O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COMO FACILITADOR DA 

VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 O Agente Comunitário de Saúde (ACS) tem como função principal a realização de 

ações individuais ou coletivas de prevenção de doenças e promoção de saúde na 

comunidade sob sua responsabilidade, atuando com a equipe e reorientar o modelo 

assistencial de saúde no âmbito municipal. 
28

 Apesar de terem sido aprovadas as Normas de 

Diretrizes do Programa de Agente Comunitário de Saúde (ACS) em 1997, a profissão só 

foi criada pelo Ministério de Saúde em 2002; no entanto, sem constar na lista de 

Classificação Brasileira de Ocupações. 
29, 30, 31

 

O Programa de Agente Comunitário de Saúde (PAC), enquanto programa e 

estratégia do Ministério da Saúde, é supervisionado e coordenado pela esfera municipal, 

remuneradora desse profissional e recebedora de incentivos adicionais oferecidos pelo 

Ministério da Saúde, através de parcelas no financiamento tripartite. 

Quanto ao regime trabalhista, segundo o Departamento de Atenção Básica (DAB), o 

ACS poderia ser contratado por diversas formas de vínculos; mas, em 2006, através da Lei 

Federal n° 11.350, o Ministério do Trabalho só reconheceria o vínculo trabalhista por 

seleção e vínculo público, recomendando efetivação dos indivíduos que exerciam a 

atividade laboral retroativamente a data da lei. 
32-36 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ * 

Financiamento tripartite é o financiamento da saúde a cargo das três esferas de governo no Brasil. 

(Federeal, Estadual e Municipal) 
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Para ocupar o cargo de ACS, o profissional deverá residir na comunidade desde a 

data da publicação do edital, ser aprovado em concurso público, possuir o ensino 

fundamental e concluído com aproveitamento o curso de formação de ACS.  
37-39

 

Muito tem se investido na formação do ACS, inclusive com a criação de curso 

técnico como exemplo do curso oferecido pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio (FIOCRUZ) em parceria com a secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do 

Rio de Janeiro.  
40 

Dentre as competências do ACS estão as estratégias de prevenção e monitoramento 

de grupos específicos, conforme definido no plano de cada equipe de saúde e/ou programas 

estabelecidos em protocolos de saúde pública, como por exemplo, a vigilância da saúde da 

criança através do acompanhamento do desenvolvimento infantil que, segundo o 

referencial curricular para o curso técnico de Agente Comunitário de Saúde de 2004 e o 

Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde de 2009, se torna responsável pelo 

acompanhamento da saúde da criança, que deverá ser realizado através da caderneta de 

saúde da criança. É de bom alvitre mencionar que o ACS deverá ter a habilidade para a 

manipulação deste instrumento de trabalho. 
26, 40

 

Porém, para alimentar o SIAB com informações referentes à saúde da criança foi 

preconizada a “Ficha C”, que nada mais é que uma cópia do antigo “Cartão da Criança” 

padronizado pelo Ministério da Saúde, que prioriza apenas o calendário vacinal e as 

doenças prevalentes da infância e não contempla a vigilância do desenvolvimento infantil.  

Além disso, serve apenas como fonte básica dos dados coletados pelos ACS, para a 

construção de indicadores do SIAB relacionados a saúde infantil, com recorte até os 3 anos 

de idade. Destarte, observa-se que não possui nenhum espaço para o acompanhamento ao 

desenvolvimento infantil, estando basicamente vinculados aos aspectos biológicos e 

epidemiológicos desse ciclo de vida, principalmente para a vigilância das doenças 

prevalentes da infância. 
18, 26, 41  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para uma melhor compreensão e esclarecimento, a metodologia adotada nesta 

pesquisa foi apresentada nos seguintes subitens: delineamento; cenário; população alvo e 

seleção da amostra; instrumento de coleta; pré-teste dos instrumentos; procedimento de 

coleta de dados; análise e interpretação dos dados; ética da pesquisa; riscos e dificuldades; 

cronograma. 

 

 

4.1. DELINEAMENTO 

A presente pesquisa é do tipo qualitativo e exploratório, para a percepção do 

conhecimento, atitudes e práticas dos agentes comunitários de saúde na monitorização do 

desenvolvimento infantil. E o seu projeto foi aprovado pelo CEP da Universidade Estácio 

de Sá com Parecer nº 29016. 

Ela seguiu duas etapas: 

1° Etapa- Utilização de questionário semiestruturado para avaliação do 

conhecimento dos agentes comunitários sobre o desenvolvimento infantil e como eles 

acompanham o processo (APÊNDICE I). Quanto à elaboração do instrumento seguir a 

tradução dos objetivos específicos seguindo os seguintes critérios: 

- Se o ACS entende o que é desenvolvimento infantil e vigilância do 

desenvolvimento infantil; 

- Se o ACS foi capacitado para acompanhar e realizar a vigilância do 

desenvolvimento infantil e se o é estimulado pelos seus gerentes de unidades; 

- Se a ferramenta utilizada para o acompanhamento da saúde infantil contempla a 

vigilância do desenvolvimento e se é utilizado pelo ACS; 

- Identificar as dificuldades enfrentadas pelo ACS para a realização da vigilância do 

desenvolvimento infantil; 
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2° Etapa: Realização de entrevista a partir de um roteiro inspirado no questionário, 

que teve como objetivo correlacionar o conhecimento teórico registrado com as atitudes e 

práticas de vigilância do desenvolvimento infantil, que foram registradas através da 

entrevista (APÊNDICE II).  

 

4.2 CENÁRIO 

O município do Rio de Janeiro é a capital do Estado do Rio de Janeiro, que segundo 

o censo de 2009, apresenta uma população de 6.186.713 que corresponde a 3,2% da 

população brasileira. Possui como área territorial cerca de 1.200,279 Km
2
, ocupando 12% 

do território do Estado do Rio de Janeiro; tem grande densidade demográfica, de 5.265,81 

hab/Km
2 

o que está muito acima da referente ao Estado do Rio de Janeiro que é de 365,23 

hab/Km
2.  42, 43 

Quanto a cobertura pela Estratégia Saúde da Família (ESF), o município do Rio de 

Janeiro teve um aumento de 66% entre os anos de 2004 a 2009, período este que ainda 

representava uma baixa cobertura, equivalente a 11,5% da população (713.584 hab). Neste 

mesmo período a cobertura nacional era de 60,6% e da região sudeste de 42,7% 

(34.551.785 hab).
 53-55 

Entretanto,a cobertura da atenção básica no município vem 

crescendo, chegando a marca de 2 milhões de pessoas assistidas pela Estratégia Saúde da 

Família, o que corresponde a 31,6% da população. 
44 

Em razão da grande área demográfica e da alta densidade populacional, para 

facilitar a sua administração e fiscalização, o município foi dividido em dez 

Coordenadorias de Área Programática (CAP) como representado na figura 1, mantendo a 

Secretaria de Saúde Municipal (SMSDC) como ponto central e integrador das informações 

e definidor das ações e políticas. 
45 
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Mesmo com essa divisão administrativa, o município não possuia um nítido 

controle do perfil sanitário de saúde e assim, para atender a esta demanda, foi realizada 

subdivisão das próprias CAPs denominadas de TEIAS (Territorização Integrada de 

Atenção à Saúde), ficando com a competência do planejamento sanitário, como 

representado na figura 2.  

A CAP escolhida para o estudo, denominada de CAP 4.0 está dividida em três 

territórios (TEIAS) de acordo com a atuação de vigilância epidemiológica: TEIAS do 

Recreio, TEIAS do Tanque e TEIAS da Cidade de Deus. 
46

 

 

 

Figura 1: Mapa do município do Rio de Janeiro com as divisões de coordenadoria de área programática  

(Fonte http//smsdc-cms-eihelpinheiro.blogpot.com.br            acesso:20/02/2012 às 14:00h 

f 

CAPs 

Figura2: Divisões da CAP 4 em Territorização integrada de atenção à saúde (TEIAS) 

(Fonte :http// www.rio.rj.gov.br   acesso:20/02/2012 às 14:00h 

 

 

                  

        Território do Recreio 

       Território da Cidade de Deus 

       Território do Tanque 

 

TEIAS/ CAP 4 

http://www.rio.rj.gov.br/
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Sua seleção se deu por serem as Clínicas de Saúde da Família ali localizadas, das 

mais antigas do município por acreditar que isso interfira na maior experiência dos ACS e 

equipes.  

Na referida CAP estão a CMS do Canal do Anil e a CMS de Curicica, a 3° e 4° 

unidades implantadas na Cidade do Rio de Janeiro e inauguradas nos anos de 1999 e 2000 

respectivamente. 

 

4.2.1 População fonte e seleção da amostra 

 Como o trabalho foi de caráter qualitativo o n amostral não foi estipulado, pois que, 

de acordo com Minayo (2010), esse tipo de estudo se preocupa com o aprofundamento e 

abrangência da compreensão e não com a generalização. Desta feita, a delimitação do 

número de entrevistados ficou limitada a saturação das respostas para garantir sua 

representatividade e alcançar os objetivos pretendidos no início do estudo.
 47

 

Optamos por aplicar os instrumentos de pesquisa nos ACSs das equipes da saúde da 

família da comunidade do CMS do Canal do Anil e a CMS de Curicica, ambas as unidades 

com três equipes cada, o que compõe uma população-fonte de aproximadamente 36 

Agentes Comunitários de Saúde.  

Foram considerados critérios de inclusão os ACS de ambos os sexos, com faixa 

etária superior a 21 anos de idade, que exerciam sua atividade laboral de ACS há pelo 

menos dois anos, por acreditar que seria a experiência mínima para lidar com o cotidiano 

da profissão e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, atendendo a 

Resolução 196/96 do CNS. 
48 

Foram excluídos ACS com tempo laboral inferior a dois 

anos, aqueles em período de férias e que estiveram ausentes da unidade nos dias de 

entrevista. Dezesseis ACS compuseram o universo de atores envolvidos na pesquisa. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados que correspondem aos dois 

momentos da pesquisa previamente discutidos. 

Na primeira etapa foi utilizado um questionário que se limitava a responder ao 

problema de forma clara, concreta e precisa, geradora de uma única interpretação. Foi 

constituído por perguntas inicialmente simples, finalizando com questões complexas, mas 

de fácil entendimento e com informação introdutória com instrução para preenchimento, 

atendendo as seguintes dimensões: 

 Conhecimento dos termos desenvolvimento infantil e vigilância do 

desenvolvimento infantil; 

 Capacitação e incentivo para a vigilância do desenvolvimento infantil; 

 Descrição das dificuldades enfrentadas pelo ACS para a realização da 

vigilância do desenvolvimento infantil. 

E na segunda etapa, para conhecer as atitudes e práticas do ACS, foi realizada um 

entrevista, onde o roteiro para tal foi inspirado no próprio questionário. 

 

4.3.1 Pré-teste dos instrumentos  

 O pré-teste foi realizado para avaliar os dois instrumentos, visando garantir que o 

questionário e o roteiro de entrevista seriam capazes de alcançar os objetivos. 
49

 

 Foram selecionados aleatoriamente três ACSs do PSF Lapa e que estiveram dentro 

dos critérios de inclusão de uma Clinica de Saúde da Família (CSF) para responder o 

questionário e as entrevistas. O questionário foi preenchido de próprio punho pelo 

participante, o tempo despendido para a resposta não ultrapassou 40 minutos e as respostas 

demonstraram ser passíveis de categorização.  
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Quanto à entrevista, foi realizada pela própria pesquisadora, que seguiu um roteiro 

pré-estabelecido e pode perceber que as perguntas não denotaram dificuldades na 

interpretação pelos ACS e a entrevista não ultrapassou à 20 minutos. 

 Como resultado final da análise do pré-teste pode-se observar que os ACSs não 

solicitaram ajuda para o preenchimento do questionário e nem denotaram cansaço ou 

impaciência para o mesmo e para a entrevista. Mas, foi identificado um erro por parte da 

pesquisadora na condução da entrevista, já que a mesma não realizou uma conversa com 

finalidade limitando-se apenas em ler o roteiro, repercutindo na dificuldade em extrair 

informações importantes dos entrevistados. 

 Quanto à correção dos instrumentos, o único ajuste feito foi a otimização de 

algumas perguntas, já que pode se observar no questionário e na entrevista, a mesma 

resposta emergindo nos dois instrumentos ou repetido nele próprio. 

 

4.3.2 Procedimento de coleta de dados 

 

 Para coleta dos dados através do questionário, seguiram-se  os seguintes critérios: 

 O questionário foi autopreenchido; 

 Foi dito ao pesquisado que o mesmo não poderia solicitar ajuda ao 

pesquisador ou a terceiros para resposta e, sempre que possível, deveria evitar 

deixar questões incompletas;  

 A pesquisadora ficou no cenário da pesquisa até o termino do preenchimento 

do instrumento, para conferir se o mesmo estava completa. 

 

Em relação à entrevista, foram feitos os seguintes passos: 

 A entrevista foi realizada pela própria pesquisadora; 
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 A entrevista seguiu um roteiro semi-estruturado; 

 As respostas foram gravadas em um aparelho gravador digital e 

posteriormente transcritas e realizada categorização pela própria 

pesquisadora. 

 

4.3.3 Análise e interpretação dos dados 

   

A interpretação do material produzido pelo questionário e pela entrevista foi feita à luz 

da Análise de Conteúdo que, segundo Bardin 
50, 51

, é definida como “um conjunto de 

técnicas de análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção 

destas mensagens”. Dentre as suas modalidades de análise a presente pesquisa optou pela 

“Análise Temática” por ser apropriada para as investigações qualitativas em saúde, já que 

segundo a mesma autora “tema esta ligado a uma afirmação à respeito de determinado 

assunto”. 

Consoante Bardin, para a realização da Análise Temática deve-se “descobrir os núcleos 

de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência dignifiquem 

alguma coisa para o objetivo analítico”. Então, para tal, foram identificados os núcleos de 

sentido das respostas, trazendo como categorias prévias as seguintes: Conceituação de 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil; Formação do ACS;
 
Reconhecimento das ações do 

ACS voltadas para a vigilância do desenvolvimento infantil;
 
Dificuldades identificadas 

para a realização da vigilância do desenvolvimento infantil.
 50, 51 

Operacionalmente, a análise temática do referido estudo seguiu o seguinte processo: 

Pré-análise através de leitura flutuante do questionário e das entrevistas transcritas; 

Exploração do material através da classificação das categorias identificadas; tratamento e 

interpretação dos resultados. 
51 
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As unidades de registro foram analisadas e classificadas de acordo com seu conteúdo 

que, através do processo de codificação dos dados, resultou em novas unidades de registros 

que foram categorizadas de acordo com uma análise semântica gerando a inter-relação das 

categorias com o referencial teórico. Os atores sociais foram descritos numericamente de 

acordo com a ordem cronológica das entrevistas para evitar identificação.
49 

   

4.4   ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

           A presente pesquisa foi desenvolvida seguindo os pressupostos éticos da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e só teve início após a 

aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá com Parecer nº 29016.   Os participantes 

da pesquisa foram devidamente esclarecidos sobre sua participação, voluntária, sem 

compensação financeira, sem nenhum risco a integridade física, trazendo como beneficio 

ampliar o conhecimento dos valores culturais, para melhorar o nível de atenção à saúde. 

Após o devido esclarecimento, manifestarão a sua adesão voluntária assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III). 
48, 53

 

 Todos os responsáveis pelas instituições de saúde que estiverem dentro do crivo dos 

critérios de inclusão e a Coordenação da CAP 4 autorizaram  pesquisa nas unidades de 

saúde da família por eles gerenciadas (APÊNDICE V).   

Os resultados ainda não foram divulgados às unidades de saúde da família 

participantes, ao CAP4 e aos sujeitos da pesquisa (Agentes de Saúde da Família) a 

guardando a defesa da dissertação da pesquisadora. 

Foi identificado pela pesquisadora algumas fragilidades na formação do ACS no 

que tange a “Vigilância do Desenvolvimento Infantil”, o que proporcionou a oferta de um 

curso sobre o tema ministrado pela pesquisadora, sem ônus a Prefeitura do Rio de Janeiro.  

Todos os instrumentos utilizados para o estudo questão ficarão sobre a guarda da 

pesquisadora durante cinco anos (julho de 2017), de modo que, findado o prazo, todo o 

material será destruído por meio de incineração.   
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4.5 RISCOS E DIFICULDADES  

Como o estudo se limitou a entrevista e resposta do questionário não ofereceu 

qualquer dano físico ou psicológico aos seus participantes. 

Quanto ao anonimato o mesmo foi respeitado pela pesquisadora, mas não foi 

garantido o mesmo por causa do pequeno número de ACS, o que poderia facilitar o 

reconhecimento do respondente. 

 

4.6 CRONOGRAMA: 

Atividade  Mai/ 

Jun 

2011 

Ago201

1 

Set 

2011 

Out 

2011 

Nov 

2011 

Fev/ 

Mar 

2012 

Abr 

2012 

Jun 

2012 

Jul 

2012 

Ago 

2012 

Out/ 

Nov 

2012 

Revisão bibliográfica X X X X X X X X X   

Construção do projeto  X X X        

Apresentação do 

seminário II 

    X       

Qualificação      X      

Submissão ao CEP       X     

Estudo piloto        X    

Coleta de dados        X X   

Análise dos resultados e 

construção dos artigos 

       X X X  

Submissão à revista           X 

Defesa           X 
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5.1 ARTIGO I 

Ferramentas para vigilância do desenvolvimento infantil 
na atenção básica de saúde 
Tools for monitoring of child development in on primary health care 

RESUMO  

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico de transformações fisiológicas, 

comportamentais, psicoafetivas e cognitivas, pautados em ritmos diferentes e individuais 

para cada criança por causa da interferência sociocultural e do cenário em que vive. A 

identificação do atraso ou a não execução de uma das fases do desenvolvimento infantil, 

por si só, não caracteriza uma enfermidade, porém pode deixar disfunções, que poderiam 

ser evitadas com a monitorização sistemática e estimulação precoce. O acompanhamento 

do desenvolvimento infantil tem o perfil típico da Atenção Básica de Saúde por ser 

considerado principalmente um eixo integrador das práticas e por proporcionar a 

sistematização do retorno ao serviço de saúde para o seguimento da saúde infantil. Por não 

restringir-se apenas a detecção de desvios do processo e proporcionar ações de 

monitoramento e promoção do desenvolvimento normal, dentre as modalidades de 

instrumentos de avaliação e acompanhamento, o que mais atende as necessidades da 

Atenção Básica é a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Foi realizada revisão 

bibliográfica que teve como critério a análise de artigos e documentos governamentais com 

objetivo de: conhecer os instrumentos utilizados para o acompanhamento da saúde da 

criança na Estratégia de Saúde da Família e se os mesmos contemplam o acompanhamento 

do desenvolvimento infantil; conhecer e analisar os instrumentos utilizados para o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil e se os mesmos contemplam a Vigilância do 

desenvolvimento infantil. Com ênfase na Estratégia Saúde da Família, este estudo se 

propôs a conhecer as ferramentas utilizadas pela Atenção Primária à Saúde  para fins de 

acompanhamento do desenvolvimento e da saúde da criança no Brasil. Conclui-se com o 

estudo que embora a Vigilância do Desenvolvimento Infantil faça parte das políticas 

públicas de saúde desde a década de 80, os instrumentos de acompanhamento da saúde da 

criança ou aqueles próprios para o acompanhamento do desenvolvimento infantil não a 

atendem plenamente. Isto se dá por não contemplarem uma avaliação integral da criança 
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ou por não atenderem as necessidades metodológicas e logísticas da Atenção Básica de 

Saúde.   

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Atenção Básica; saúde da criança. 

ABSTRACT 

 Child development is a dynamic process of physiological, behavioral, cognitive 

and psychoaffective changes, and guided at different rates for each individual child 

because of the interference and the sociocultural setting in which he lives. The 

identification of the delay or non-performance of one of the stages of child 

development, by itself, does not characterize a disease but can leave dysfunctions, 

which could be avoided with systematic monitoring and early stimulation. The 

monitoring of child development has the typical profile of Primary Health Care mainly 

because it is considered an integrated hub of practices and provides the systematization 

of the return to the health care for the following of the child health. Among the types of 

monitoring and evaluation tools that best correspond the needs of Primary Health Care 

is the Child Development Surveillance because it not only restrict on detectioning of 

process deviations, but either provides monitoring and promotion of normal 

development. This study aimed to know the tools used by Primary Health Care, 

emphasizing on Family Health Strategy, for the purpose of monitoring of development 

and health of children in Brazil. It was done a bibliographic review which had the 

discretion the analysing of articles and government documents, following themes 

organized by categories with the following objectives: knowing the instruments used to 

monitor the health of children in the Family Health Strategy and if they contemplate the 

monitoring of child development; knowing and examine the tools used to monitor the 

child development and if they contemplate the of Child Development Surveillance. It is 

concluded from this study that although Surveillance Child Development is part of the 

public health policies since the 80s, instruments for monitoring the health of the child or 

those suitable for the monitoring of child development do not fully it comply. This is 

done by not contemplate a full assessment of the child or do not match the 

methodological and logistical needs of Primary Healt Care. 

Key words:  child development; Primary Health; child health 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico de transformações fisiológicas, 

comportamentais, psicoafetivas e cognitivas, pautados em ritmos diferentes e individuais 

para cada criança por causa da interferência sociocultural e do cenário em que vive. A 

criança é a ele exposto, com uma margem de normalidade denominada marco do 

desenvolvimento. 
1
 

A identificação do atraso ou a não execução de uma das fases do desenvolvimento 

infantil, principalmente nos primeiros seis anos de vida, por si só, não caracteriza 

enfermidade; sobretudo pode deixar disfunções em uma das habilidades que podem 

prolongar-se até a fase adulta e quiçá ocasionar prejuízos secundários, tais como alterações 

cinéticofuncionais, redução da autoestima, isolamento social, hiperatividade e baixo 

rendimento intelectual. 
2, 3

 

Como o desenvolvimento infantil é composto por diversas habilidades e o padrão de 

suas aquisições pode sofrer a interferência de múltiplos fatores, o seu acompanhamento 

pode ser realizado por profissionais de saúde, pais e educadores e seguir diversas 

modalidades de avaliação para diversos fins como: diagnóstico clínico utilizado somente 

por especialista; de Teste ou Triagem para identificação do desvio do processo normal do 

desenvolvimento sem fins diagnósticos como o Teste de Triagem de Denver II e a Ficha 

de Avaliação do Desenvolvimento do Ministério da Saúde; e para Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil em que não se restringem apenas à detecção de desvios do 

processo, pois contemplam também as ações de monitoramento e promoção do 

desenvolvimento normal.
 4, 5

 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil, é compreendida como a promoção do 

desenvolvimento normal através das informações antecipatórias de estímulo precoce ao 

desenvolvimento infantil para a idade, e uma ação de acompanhamento do 

desenvolvimento através de um teste de triagem  realizado de forma contínua e de caráter 

temporal. 
 
É, portanto, uma ação alinhada às Políticas de Saúde da Criança e que atende a 

Estratégia Saúde da Família por ter um perfil típico da Atenção Básica de Saúde. 
6, 7 
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O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é considerado um eixo 

integrador das práticas por proporcionar a sistematização do retorno ao serviço de saúde 

para o seguimento da saúde infantil. 
8 

Assim, para nortear especificamente a Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil na Atenção Básica de Saúde no Brasil, foi elaborado o Manual 

de Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto do AIDPI, inicialmente utilizado 

para atender a necessidade dos profissionais de saúde da Atenção Primária da Secretaria 

Municipal de Saúde de Belém-PA no período de 2000 a 2004.  Este se tornou um 

instrumento promissor no que tange à atenção primária em outros países, mas que 

infelizmente avalia o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças somente até os dois 

anos de vida. Posteriormente, foi criada a Caderneta de Saúde da Criança, em especial a 

versão 2010- 2011, que contém como instrumento uma tabela adaptada do Manual de 

Crescimento do Ministério da Saúde publicado em 2002 que, apesar de contemplar uma 

avaliação integral, acompanha crianças apenas até os três anos de idade. 
 1, 6, 9 

 Este estudo se propôs a conhecer as ferramentas utilizadas pela Estratégia Saúde da 

Família para fins de acompanhamento da saúde da criança e se as mesmas contemplam 

aspectos do desenvolvimento infantil e da vigilância do desenvolvimento infantil no Brasil. 

MATERIAL E MÉTODO 

 Foi realizada revisão bibliográfica que teve como critério a análise de artigos e 

documentos governamentais, seguindo os eixos temáticos organizados pelas seguintes 

categorias: 

 Conhecimento dos instrumentos utilizados para o acompanhamento da saúde 

da criança na Estratégia de Saúde da Família e se os mesmos contemplam o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil - Por entender que a política 

internacional e nacional de atenção integral a criança preconizam o acompanhamento do 

desenvolvimento infantil e se os mesmos antecedem a implementação da Estratégia Saúde 

da Família; 
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 Conhecimento e análise dos instrumentos utilizados para o acompanhamento 

do desenvolvimento infantil e se os mesmos contemplam a Vigilância do 

desenvolvimento infantil. Por entender que o desenvolvimento infantil é uma das cinco 

ações preconizadas na atenção integral à saúde da criança e que especialmente a Vigilância 

do Desenvolvimento Infantil é uma ação típica da Atenção Básica. 

Além dos documentos internacionais e nacionais, também foi realizada pesquisa de 

artigos com os seguintes descritores: Vigilância do Desenvolvimento Infantil; 

Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil; Vigilância do Desenvolvimento Infantil 

na Atenção Básica de Saúde; Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil na Atenção 

Básica de Saúde.  

Após a revisão sistemática da literatura, foram selecionados para análise os manuais e 

documentos oficiais vinculados ao Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde 

(OMS), Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) e United Nations Children’s Fund 

(UNICEF) e artigos de periódicos científicos. Foram eliminados artigos ou instrumentos 

típicos para avaliação/diagnóstico, de relatos de experiência regional sobre o tema ou de 

categorias profissionais específicas.   

DISCUSSÃO 

Saúde da Criança na Atenção Básica a Saúde e o Desenvolvimento Infantil 

A saúde da criança sempre foi influenciada pela história 
10

 e teve como grande 

marco a segunda guerra mundial onde, em 1947, iniciou-se um movimento internacional 

de valorização da vida humana concretizada na segunda Declaração dos Direitos Humanos 

e na construção da noção de saúde pela OMS. Movimentos que despertaram a construção 

de políticas e ações de saúde, onde o segmento infantil recebera uma atenção diferenciada, 

apesar de adotar um caráter vertical de assistência à época. 
11, 12

 

Posteriormente, na década de 60, iniciou-se um amplo debate sobre outros 

determinantes de saúde como os fatores econômicos e sociais e que posteriormente 

compuseram o contexto de promoção de saúde/atenção primária iniciado em 1978 através 

das Cartas de Saúde e que manteve um viés nas ações de cuidado com a saúde infantil para 
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a redução da mortalidade infantil, naquele momento, com cifras que chegavam a 3 dígitos 

em algumas partes do mundo.
13

 

Na década de 80 a atenção à saúde da criança no Brasil foi inspirada em propostas 

de instituições internacionais e órgãos intersetoriais nacionais, mas com políticas que 

incorporavam a saúde da mulher à saúde infantil, onde em 1983, a Divisão Nacional 

Materno Infantil (DINSAMI) elaborara um Programa de Assistência Integral da Saúde da 

Mulher e da Criança (PAISMC) e que tinha como objetivo principal a redução da 

mortalidade materno-infantil. 
14

 

No ano seguinte (1984) o PAISMC foi desmembrado em Programa de Assistência 

Integral da Saúde da Mulher (PAISM) e Programa de Assistência Integral da Saúde da 

Criança (PAISC). 
33 

E assim o caráter vertical da política de assistência infantil foi 

convertido para um modelo de análise de condições sanitárias e epidemiológicas, que 

adotara como diretrizes cinco ações básicas: aleitamento Materno e orientação à 

alimentação no primeiro ano de vida, imunização, prevenção de doenças prevalentes na 

infância e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento. Diretrizes essas que 

também compunham em nível internacional, o “Plano Básico de Ação” estabelecido na 

Reunião Mundial de Cúpula pela Infância em Nova York em 1990. Das 5 ações básicas, o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento foi o eixo integrador das práticas 

assistenciais à criança por meio da vigilância através do retorno ao serviço de saúde, apesar 

do PAISC não fornecer um referencial teórico ou indicar um instrumento adequado para a 

realização do acompanhamento infantil .
 7,10, 15, 16

 

Somente em 1995 foi criando um “Roteiro de Avaliação dos Modelos Assistenciais 

PAISM, PAISC e PROSAD chamado “Instrumento Gerencial da Saúde da Mulher , da 

Criança e do Adolescente”, para fins de avaliação da implantação de ações específicas e 

dentre elas a do “acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento “ pelo 

Departamento de Assistência e Promoção à Saúde- Coordenação Materno-Infantil. 
68

 Esse 

mesmo instrumento foi utilizado por Vidal em 2001  para avaliação normativa das ações 

do programa de atenção integral à saúde da criança (PAISC) em Pernambuco. O autor 

concluiu que a ação de acompanhamento do crescimento e  desenvolvimento, que  deveria 
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ser o eixo em torno da qual se desenvolveriam as demais, apresentou o pior grau de 

implantação. 
15, 16

 

A partir da década de 90, o perfil das ações e políticas de saúde, em especial para a 

saúde da criança, deixou o caráter epidemiológico da década de 80 e utilizou como modelo 

reflexivo e qualitativo aspectos estabelecidos pela a Lei Orgânica de Saúde (SUS) e o 

Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Outras ações ocorreram no período, tal como a 

valorização do núcleo familiar enquanto gerador do processo saúde-doença, através do 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS), o Programa de Saúde da Família 

(PSF) e o Programa Comunitário Solidário que introduziu a mortalidade na agenda política 

do governo reinterando o Projeto de Redução da Mortalidade na Infância de 1995. Este 

projeto tinha como objetivo reduzir a morbidade e mortalidade por doenças prevalentes na 

infância e doenças típicas regionais e teve como instrumento facilitador para o processo a 

incorporação do AIDPI nas políticas de saúde da criança. 
 17, 18

 

Em 1993 a Coordenação de Saúde Materno-Infantil (COSMI) e o Programa de 

Agente Comunitário de Saúde (PACS) desenvolveram juntos uma série chamada de  

“Atendimento integrado à saúde e desenvolvimento da criança”, onde o segundo  módulo 

era composto por um roteiro de visita domiciliar criado especificamente para o  ACS 

acompanhar a saúde integral da criança de 0-5 anos de idade. O objetivo do instrumento 

era facilitar o diálogo e troca de saberes e fazeres entre o ACS e família sob sua 

responsabilidade, reconhecendo situações de risco. 
8 
 

O AIDPI foi adaptado em 1996 para as Diretrizes Nacionais Brasileiras, para o 

fortalecimento de ações preventivas e curativas; fortalecimento da resolução em nível 

primário; participação da comunidade no cuidado; proteção à criança e equidade no acesso 

à saúde em todos os níveis da atenção. 
17

 

Apesar da ampliação da Atenção Básica iniciada pelo Ministério da Saúde em 

1996, somente em 2002 foi criado o primeiro Caderno de Atenção Básica- Saúde da 

Criança, com o intuito de reorganizar as ações de promoção à saúde infantil. Este 

documento não incorporou aspectos da saúde integral por ser direcionado apenas para o 

crescimento e desenvolvimento infantil. No âmbito do desenvolvimento, o documento 
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instituiu como instrumento a Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento, por não 

conter informações antecipatórias de promoção do desenvolvimento saudável preconizadas 

pela vigilância do desenvolvimento infantil, 
5
  seu objetivo é a triagem diagnóstica.  

A Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento foi incorporada ao Cartão da 

Criança o qual ser tornou um instrumento norteador para PACS e PSF para as ações de 

acompanhamento da saúde, do crescimento e desenvolvimento infantil. 
5
  

Em 2003, através da Portaria 2210 o Ministério da Saúde aprova o documento com 

as “informações básicas comuns para a caderneta de saúde da criança” e oferece a 

normativa que recomenda o acompanhamento do desenvolvimento infantil no Cartão da 

Criança.
32 

Em 2004, o Ministério da Saúde publicou a Agenda de Compromisso para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil que incorporou as ações 

multiprofissionais pautadas nas necessidades e direitos do menor, mantendo a ênfase nas 

ações coletivas e intersetoriais que privilegiam a promoção da saúde e a participação da do 

Estado e da família na sua manutenção. 
19

 

A partir desses eventos, com a preocupação de acompanhar a saúde infantil de 

forma integral, que o Cartão da Criança de 2005 foi substituído, em todo o território 

Nacional, pela Caderneta de Saúde da Criança, que sofreu mais duas ampliações de seu 

conteúdo até chegar a atual versão publicada no período de 2010/2011. Esta nova 

caderneta é um instrumento típico da Atenção Básica de Saúde e é dividida em duas partes: 

a primeira contempla informações e orientações para nortear o cuidado da criança, 

dedicado ao seu cuidador, e a segunda parte, dedicada aos profissionais de saúde, para 

registro de informações importantes relacionadas à saúde da criança e alerta para situações 

de risco com potencial diagnóstico precoce. 
9
 

Também foi incorporada à Política de Atenção Integral à Saúde da Criança e 

implementada em todo o país, em 2011, a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos 

Saudáveis que tem como objetivo subsidiar cuidadores e profissionais de saúde para a 

oferta de cuidado humanizado, fortalecer as ações já existentes na perspectiva do vínculo, 

do crescimento e desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e garantir mecanismos 
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de criação de ambientes saudáveis favorecedores do desenvolvimento emocional na 

infância, mantendo como instrumento norteador a Caderneta de Saúde da Criança. 
20, 21 

 

INSTRUMENTOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL VINCULADOS À ATENÇÃO BÁSICA 

Após exaustiva pesquisa, foram selecionados todos os instrumentos utilizados na 

Atenção Básica, até o presente momento, para o acompanhamento da saúde da criança. Os 

mesmos foram organizados e analisados de forma sistemática para atender as categorias e 

que serão apresentadas através de duas tabelas, uma ilustrativa e outra nominal dos 

instrumentos organizados cronologicamente. 

No quadro 1 apresentaremos dois instrumentos de coleta de dados denominados de 

Sistema de informação do Programa Agentes Comunitários de Saúde (SIPACS) e a ficha C 

do Sistema de Informação em Atenção Básica (SIAB), precursores do acompanhamento da 

saúde da criança no Brasil. Ambos foram desenvolvidos para o aproveitamento dos 

registros domiciliares dos ACS com a finalidade de construir indicadores de saúde, porém 

não contemplam aspectos do desenvolvimento. 
22, 23

 

Quadro 1- Perfil dos instrumentos específicos para o ACS para a construção de indicadores 

de saúde da criança. 

INSTRUMENTO ANO  FORMULADORES CARACTERÍSTICAS 

Cartão sombra do Cartão de Saúde 

da Criança  

1993 Ministério da Saúde/ DataSUS. Localizado no Sistema de Informação do Programa de Agente 

Comunitário de Saúde (SIPACS), foi desenvolvido para o 
aproveitamento dos registros dos ACS para fins de construção 

de indicadores. O cartão sombra do cartão da criança limitou-

se apenas a registros pertinentes ao crescimento infantil, 
esquema vacinal e doenças prevalentes da infância, e assim, 

não contemplava aspectos referentes ao Desenvolvimento 

Infantil. 

Ficha C- Ficha para o 

acompanhamento da Criança 

 

1998 Criado pelo DATASUS por 
solicitação do COSAC 

(Coordenação de Saúde da 

Comunidade) que fica na 
Secretaria de Assistência à 

Saúde do Ministério da Saúde. 

 

Localizado no Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SIAB) A Ficha C oferece como informações: registros de 

identificação do menor e histórico pré-natal e parto; 

acompanhamento vacinal; acompanhamento do crescimento; 
acompanhamento do aleitamento; registro das doenças 

prevalentes da infância e hospitalização. A ficha C (SIAB) 

veio para substituir e aprimorar o Cartão sombra do Cartão da 

Criança (SIPACS). 

A ficha C também não contempla aspectos pertinentes ao 

acompanhamento do desenvolvimento infantil, como 
preconizado pelo Cartão/Caderneta da Criança.  

Fontes: França, 2001
22

; Departamento de Atenção Básica-SIAB, 2003
23

. 
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Poucos são os instrumentos para o acompanhamento da saúde da criança na 

Atenção Básica à Saúde. Além disso, como será apresentado no quadro 2, nem todos 

contemplam em um único instrumento todos os aspectos da saúde integral da criança ou de 

todas as dimensões que compõem a Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Segue abaixo 

a tabela com uma síntese dos mesmos e posteriormente uma análise documental daqueles 

cujo objetivo específico é o acompanhamento do desenvolvimento infantil.  

 

Quadro 2- Perfil dos instrumentos para o acompanhamento do desenvolvimento infantil 

vinculados à Atenção Básica 

INSTRUMENTO ANO  FORMULADORES CARACTERÍSTICAS 

Roteiro de visita 

domiciliar- Atenção 

integrada a saúde e 

desenvolvimento da 

criança (módulo II) 

 

1994 Coordenação de 

Saúde Materno-

Infantil (COSMI) e 

Programa de 

Agente 

Comunitário de 

Saúde (PACS) 

É um roteiro específico para orientar o ACS para o 

acompanhamento da saúde da criança. Não oferece um 

instrumento específico para os registros das informações 

coletadas e sugere que o instrumento de referência para o 

trabalho deva ser o Cartão da Criança. 

Ficha de 

Acompanhamento do 

Desenvolvimento Infantil 

 

2002 Ministério da Saúde/ 

Secretaria de Políticas 

de Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. 

Com apoio técnico da 

OPAS/OMS. 

Localizado no 11º Caderno de Atenção Básica que destina-se 

aos profissionais de saúde de nível superior para a 

monitoração do crescimento e desenvolvimento infantil. 

A ficha é um instrumento de triagem para identificação de 

crianças com prováveis problemas de desenvolvimento, mas 

que não contempla informação de estimulação precoce para a 

promoção do desenvolvimento saudável. 

 

 

Manual para Vigilância 

do Desenvolvimento 

Infantil no contexto da 

AIDPI 

 

2006 OPAS/OMS. O Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil foi 

desenvolvido inicialmente para suprir a necessidade de 

capacitação dos profissionais que atuavam na atenção primária 

da Secretaria Municipal de Saúde de Belém-PA (2000à 2004). 

É um instrumento típico da Atenção Básica e que avalia 

crianças até 2 anos de idade. Possui informações 

antecipatórias e que enfatiza os aspectos biológicos para a 

avaliação do desenvolvimento. 
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Cartão da Criança 

 

1°versão 

1986 e a 

última em 

2003 

 

Departamento de 

Atenção Básica e a 

Coordenação de 

Alimentação e Nutrição. 

A Cartão de saúde da criança teve 4 versões, a primeira foi em 

1986, e que compreendia por um instrumento de registro 

apenas do esquema vacinal e curva peso-idade. 

A segunda versão do cartão foi em 2001, que ainda era um 

cartão de folha única mais que agregava as informações sobre 

os direitos da criança e um breve roteiro de informações sobre 

os marcos do desenvolvimento infantil. 

As outras duas versões foram publicadas posteriormente até a 

chegada da caderneta de saúde da criança em 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Caderneta de Saúde da 

Criança 

 

 

1° versão 

2005 

2° versão 

2007 

3° versão 

2011 

 

 

 As cadernetas funcional como um “prontuário móvel” da 

criança e que além de ser mais abrangente no que tange a 

vigilância da saúde da criança, possui em seu conteúdo 

orientações  para os cuidados com a criança.  

Considera também outros aspectos do desenvolvimento como 

as informações antecipatórias do desenvolvimento infantil e 

um instrumento de acompanhamento do desenvolvimento 

infantil mais ampliado. 

Fontes: Ministério da Saúde, 19938; Departamento de Atenção Básica à Saúde, 2002 5; OPAS, 20051; Ministério da 

Saúde 2003 26; Ministério da Saúde, 2005, 2007, 2011 9, 30,31 
 

■ Roteiro de Visita Domiciliar- Atendimento Integrado à Saúde e Desenvolvimento 

da Criança 

Em 1993, a Coordenação de Saúde Materno-Infantil (COSMI) e o Programa 

Agente Comunitário de Saúde (PACS) desenvolveram uma série chamada de Atendimento 

integrado à Saúde e desenvolvimento da criança. 
24

 

A série era composta por 3 módulos: o primeiro módulo era o instrutivo para 

preenchimento do Cartão da criança, que servia para o acompanhamento do peso, 

calendário vacinal e para doenças das crianças. O segundo módulo era chamado de Roteiro 

de visita domiciliar, cujo objetivo era orientar o trabalho do ACS e o terceiro módulo - 

Ações básicas- como fazer, era um instrumento para estudo e consulta. 
8, 24, 25
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O Roteiro de visita domiciliar (segundo módulo) foi criado especialmente para 

nortear o trabalho do ACS para o acompanhamento da saúde da criança de 0-5 anos de 

idade e é o  único instrumento criado especificamente para o ACS na Atenção Básica de 

Saúde na linha da atenção integrada à saúde e desenvolvimento infantil. 
8
 

O objetivo principal do Roteiro era de contextualizar e despertar o interesse do 

ACS e do núcleo familiar em promover a saúde infantil e a estimulação precoce. O 

instrumento adota como metodologia a educação popular em saúde, pois facilita o diálogo 

e a troca de saberes e fazeres entre o ACS e família.  

O instrumento também contemplava a importância da prevenção dos acidentes e 

doenças e a promoção de saúde e do desenvolvimento infantil saudável. O interessante é 

que o mesmo oferecia explicação do motivo de cada item do roteiro e não se limitava  

apenas a informações técnicas, sendo assim o ACS não somente aprendia como fazer mas 

o por que fazer. 

O Roteiro de Visita Domiciliar estimulava a capacidade do ACS de acompanhar o 

desenvolvimento infantil em todos os aspectos que o compõe, amadurecendo o seu olhar 

para considerar outros aspectos  como a interferência do cenário e as atitudes sobre a saúde 

da criança. 

Possuia três desvantagens: a primeira era a ausência de um instrumento específico 

para registro das informações extraídas no roteiro, o que impediria a construção de 

indicadores. Além disso, o roteiro acabava sendo contraditório quando indicava o Cartão 

da Criança como referência para o seu trabalho, visto que o mesmo nessa época não 

comportava a riqueza das informações geradas com o roteiro; e a terceira desvantagem 

seria a não sistematização desse roteiro na forma de teste de triagem, o que não oferecia ao 

ACS a capacidade de classificação do risco tal como o Manual de Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil no Contexto do AIDPI fornece. 
1, 26
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■ Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil 

O 11° Caderno de Atenção Básica publicado em 2002, foi o primeiro manual 

estabelecido pelo Ministério da Saúde para Atenção Básica voltada para a saúde infantil, 

em especial para crianças de zero a cinco anos de idade. É um documento direcionado ao 

acompanhamento do crescimento e o desenvolvimento infantil e que disponibiliza um 

instrumento de triagem chamado de Ficha de Acompanhamento de Desenvolvimento 

Infantil. 
5
 

A Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento Infantil vem sendo adotada pelo 

Ministério da Saúde desde 1984, entretanto o documento foi construído inspirado nas 

escalas de Denver I, Sheridan e Gesell. 
5, 27, 28

 A versão disponível no Caderno de Atenção 

Básica foi revisada e ampliada com os aspectos psíquicos, ficando então quatro dimensões 

em cada faixa etária, assim sejam: maturação; psicomotor; social e psíquico, o que não era 

contemplado na primeira versão em que se preconizava apenas os aspectos biológico e 

social. 

 Esta ficha é um instrumento do tipo escala ou teste, ou seja, sem fins diagnósticos, 

voltada apenas para o acompanhamento, através de um roteiro de observação que permite a 

triagem de desvio do processo fisiológico do desenvolvimento que pode ser aplicado por 

outros atores, como técnicos de enfermagem e até mesmo Agentes Comunitários de Saúde. 

Compõe a Caderneta de Saúde da Criança e segundo Amaral (2005), o documento também 

inspirou a construção do Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto do 

AIDPI. 
5, 29

 

 Entretanto, o 11º Caderno de Atenção Básica é um documento contraditório, pois 

segundo seu texto introdutório o mesmo foi desenvolvido para profissionais de saúde de 

nível superior e sugere que a referida Ficha seja anexada a um prontuário, o que remete a 

uma estratégia de assistência médica individual. 
5
  

 

■ Manual para vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI 

A Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) foi implantada no 

Brasil em 1996 e se tornou a base das políticas de saúde infantil pelo Ministério da Saúde 
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naquele período. Ela objetiva a realização da triagem dos sinais e sintomas e seus graus de 

gravidade das doenças prevalentes na criança, agregada à orientação para seus cuidados. 
17

 

Por ser considerada uma ação típica da Atenção Básica, foi incorporada à Estratégia 

Saúde da Família na região nordeste, em 1997, por causa da alta mortalidade infantil ali 

existente. Porém, a capacitação de recursos humanos para a implementação da AIDPI na 

política de saúde da época foi feita apenas em 1999, através do PACS. 
17

  

Enquanto a preocupação da década de 90 foi a redução da mortalidade infantil, para 

os anos 2000 o foco da assistencial foi a qualidade da atenção prestada a criança através do 

fortalecimento da atenção integrada da saúde infantil. Das 5 ações básicas da atenção 

integral a criança, o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é considerado 

um eixo integrador das práticas por proporcionar a sistematização do retorno ao serviço de 

saúde para o seguimento da saúde infantil. 
8
 

 Por causa da fragilidade da prática do acompanhamento do desenvolvimento 

infantil na Atenção Básica, Amira em 2003, com incentivo da OPAS e da  OMS, 

desenvolveu o Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto do AIDPI.
 1

 

O referido instrumento trata-se de um instrumento para o acompanhamento dos 

principais marcos do desenvolvimento nos dois primeiros anos de vida e possui 

informações para que o profissional oriente os responsáveis pela criança quanto aos 

cuidados a serem feitos para a estimulação precoce, a fim de proporcionar um 

desenvolvimento saudável.  

Embora reconhecido pelo Ministério da Saúde como norteador para a política de 

acompanhamento do desenvolvimento infantil, este instrumento tornou-se basicamente 

objeto para pesquisa no campo da saúde da criança, por não fazer parte do cotidiano das 

equipes de atenção básica até o presente momento. 

  

■ Cartão da criança 

A primeira versão do Cartão da Criança, elaborado em 1986, era um instrumento 

que contemplava apenas o registro do esquema vacinal e curva peso-idade, documento este 
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que só sofreria algum tipo de atualização somente a partir de 2001 e que originou mais 3 

versões do mesmo.  

A modificação, principalmente dos últimos dois Cartões, foi realizada pelo 

Departamento de Atenção Básica e a Coordenação de Alimentação e Nutrição, do 

Ministério da Saúde, que adaptaram o antigo instrumento para se articular com outras 

ações intersetoriais como o Programa  “Bolsa Família”. 
26

 

A partir da segunda versão, todos os cartões tinham como objetivo atender as  

Políticas de Saúde Integral da Criança, mas não incorporavam todos os aspectos que 

compunham a Vigilância desta Saúde Integral, agregando apenas as informações já 

existentes na primeira versão com outras referentes aos direitos civis da criança e um breve 

roteiro com os principais marcos do desenvolvimento infantil. 

Assim, as três últimas versões tinham em comum em seu conteúdo: calendário 

vacinal; identificação civil; registros sobre informações do parto; informação das primeiras 

horas do pós-parto como o comprimento, peso, Escala de Apgar e perímetro cefálico; os 

direitos sociais da criança mantendo as 5 linhas de cuidado; discreto calendário para 

registro da ocorrência de Hospitalização e doenças prevalentes da infância. 

As últimas três versões se diferenciavam apenas pela sua roupagem e o aumento de 

informações para a participação do cuidadores na ação da Vigilância da Saúde da Criança 

e, em especial, a 4º versão possibilitava a informação do nº do cartão do SUS; declaração 

de nascido vivo; registro de nascimento; resultado do teste do pezinho e estendeu o seu 

acompanhamento a crianças de até 7 anos de idade. 

 

■ Caderneta de saúde da criança 

A Caderneta de Saúde da Criança surgiu em 2005, em substituição do Cartão da 

Criança. É um documento entregue a família geralmente na maternidade e que fica sobre a 

guarda do responsável legal do menor. 
30
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É um instrumento típico da abordagem da saúde integral da criança, através da 

contribuição para seu preenchimento da observação de diversos profissionais de saúde em 

diversos níveis da atenção, com informações facilitadoras da participação da família no 

cuidado à criança. 

As práticas da caderneta seguem aspectos vinculados ao componente biológico, 

como acompanhamento do crescimento e calendário vacinal, mas proporcionam uma 

reflexão com atenção direcionada aos determinantes sociais da saúde, o que permite um 

olhar integral e consonante com os princípios da saúde coletiva.   

É um importante instrumento de vigilância e promoção da saúde, além de funcionar 

como um prontuário móvel.  A caderneta de saúde da criança também assegura o direito da 

identificação e por isso possui um codinome de “passaporte da cidadania” para remeter-se 

a idéia de um documento de identificação internacional e que seria um instrumento que 

assegura o direito civil desse pequeno cidadão.
 31

 

 A criança passou a ser reconhecida como um ser humano a partir da declaração dos 

direitos humanos, mas foi através da declaração da direito da criança em 1959, que ela 

passou a ser vista no âmbito humano de uma forma diferenciada. 
11, 32

 

A segunda versão da caderneta de 2007 contém informações aos cuidadores e lugar 

para registro do profissional de saúde. É composta de informações sobre os direitos civis e 

sociais da criança e dos pais; dados referentes à gestação, parto e puerpério; incentivo e 

informação amamentação e alimentação saudável; cuidados em geral; saúde bucal; saúde 

ocular e auditiva; com relação às doenças prevalentes, apenas informações sobre a diarréia 

e espaço para acompanhamento do desenvolvimento infantil de forma mais aprofundada. 
31

 

Porém, a informação referente ao desenvolvimento não contempla os aspectos da 

vigilância, como as informações antecipatórias para a promoção do desenvolvimento 

saudável. São fornecidas apenas informações de riscos de acidentes associados ao 

desenvolvimento; outra desvantagem é que não separa o espaço referente ao profissional e 

ao cuidador, o que dificulta a manipulação do instrumento pelo primeiro. 
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A terceira e última versão da caderneta, publicada em 2011, apresenta alguns 

diferenciais como um aumento significativo das informações para o cuidador. Nesta parte, 

que corresponde a 35% do material impresso, existe local para registro de dados referentes 

à identificação, direitos e ações de cuidado em diversos aspectos, além de informações 

antecipatórias/ estimulação precoce do desenvolvimento neuropsicomotor que contemplam 

todas as suas dimensões. 
9
 

A segunda parte da caderneta, que corresponde a 52% do instrumento, está 

destinada para os registros de informações dos profissionais de saúde atuantes na atenção 

básica e especialistas que desenvolvem ações de promoção e prevenção como oftamologia 

(teste do olhinho), fonaudiologia (teste da orelhinha) e cirurgião-dentista (aplicação de 

flúor e vigilância da saúde bucal). Os outros 13%  restantes do material compreendem a 

estrutura básica do mesmo (capa, contra-capa, índice, espaço para anotações). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil é uma ação de fundamental importância 

na atenção básica, por proporcionar a detecção precoce de atraso e possibilitar a 

maximização do potencial da criança, através de ações que promovam o desenvolvimento 

saudável e que pode ser operacionalizada por qualquer elemento da equipe que seja 

qualificado para tal . 

Embora a Vigilância do Desenvolvimento Infantil faça parte das políticas públicas 

de saúde desde a década de 80, os instrumentos de acompanhamento da saúde da criança 

ou aqueles próprios para o acompanhamento do desenvolvimento infantil não atendem 

plenamente aos objetivos da Atenção Básica à Saúde. Isto se dá por não permitirem uma 

avaliação integral da criança, em suas diversas dimensões, ou por não atenderem as 

necessidades metodológicas e logísticas da equipe que atua no campo.  
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5.2 ARTIGO II 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelo Agente 

Comunitário de Saúde/ Limites e Possibilidades 

Surveillance of Child Development by Community Health Agent / Limits and 

Possibilities 

 

______________________________________________________________________

RESUMO 

A Vigilância do Desenvolvimento Infantil (VDI) é uma ação de monitoramento e 

proteção à saúde com informações antecipatórias para sua promoção de forma flexível, 

contínua 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, 
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principalmente a confusão na diferenciação dos aspectos do crescimento com o do 

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. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; saúde da criança; saúde da família; atenção 

primária de saúde; atenção básica; agente comunitário de saúde. 

 

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 



53 

 

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. 

Keywords: Child development, child health, family health, primary health care, primary 

care, community health agent. 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento infantil é um processo dinâmico de transformações fisiológicas, 

comportamentais, psicoafetivas e cognitivas, pautados em ritmos diferentes e individuais 

para cada criança por causa da interferência sociocultural e do cenário em que vive. 

Todavia, tais alterações se pautam por ritmos diferentes e individuais para cada criança, de 

correntes da interferência sociocultural e do cenário em que vive, permitindo estabelecer 

uma margem de normalidade denominada “marco do desenvolvimento”. 
1, 2

 

Há diversos referenciais teóricos sobre o tema que transitam entre linhas de 

pensamento completamente distintas e pontos convergentes, entretanto, nenhum deles é 

capaz de contemplar todas as facetas que compõem o desenvolvimento infantil. Também 

não existe um conceito bem estabelecido diante da complexidade das múltiplas áreas de 

habilidades envolvidas no processo. Pode-se considerar que nos primeiros seis anos de 

vida ocorra uma rápida expansão e ampliação das estruturas físicas e de redes neurais, 

associadas à diversificação de vivências, o que pode proporcionar uma maximização desse 

indivíduo enquanto “ser” e os benefícios alcançados nesta fase podem se perpetuar durante 

toda a vida. 
3, 4, 5

 

O primeiro Caderno de Atenção Básica voltado para a saúde da criança brasileira
6
 

conceitua o desenvolvimento inspirado no modelo de Marcondes 
7, 8 

e da Comissão 

Intersetorial da Argentina de 1996 
9
, onde ambos distinguem o desenvolvimento em 

neuropsicomotor e ponderoestatural. Conceituam como algo mais amplo do que o 

crescimento, por se referir a transformações mais complexas, contínuas, dinâmicas e 
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progressivas de aquisições de ganhos no crescimento, na maturação, na aprendizagem e 

nos aspectos psicossociais.
 
 

O desenvolvimento infantil saudável pode ser comprometido tanto por fatores 

biológicos quanto ambientais que vão interferir na aquisição de diversos níveis de 

habilidades do indivíduo (cognitivo, social e/ou motor). Por este raciocínio afirma-se que, 

dentre os riscos biológicos, estão os danos gerados diretamente ao sistema nervoso central; 

dentre os riscos ambientais, detectam-se aqueles gerados por experiências vividas em 

cenários e atitudes destinadas às crianças, como por exemplo, as práticas inadequadas de 

relacionamento no meio familiar 
10

.
 

Andrade 
11 

em seu estudo concluiu que o 

desenvolvimento cognitivo infantil possui íntima relação com a qualidade do estímulo 

doméstico e segundo o Pilz 
2 

e o 11º Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
6 

o desenvolvimento infantil  possui relação também com o bem-estar emocional materno 

por entender que o cuidado depende do carinho, estímulos oferecidos e alimentação.  

A identificação isolada do atraso de uma das habilidades do desenvolvimento, por si só, 

não caracteriza enfermidade por se tratar de um fenômeno processual, sendo necessário o 

seu acompanhamento. Contudo as alterações geradas pelo atraso no desenvolvimento 

global, sobretudo nos primeiros seis anos de vida, podem prolongar-se até a fase adulta 

ocasionando prejuízos secundários dependendo da área acometida, tais como: alteração na 

coordenação do movimento; redução da autoestima; isolamento social; hiperatividade e 

baixo rendimento intelectual.
 12

 

Para o acompanhamento do desenvolvimento infantil existem diversos instrumentos 

que reúnem modalidades de avaliação para fins específicos como: o de Diagnóstico 

Clínico utilizado por especialistas; o de Triagem que pode ser aplicado por diversos atores 

e o de Vigilância do Desenvolvimento Infantil.  A Triagem tem como objetivo identificar o 

atraso do desenvolvimento sem fins diagnósticos, tais como o Teste de Triagem de Denver 

II, Gesell e a Ficha de Avaliação do Desenvolvimento do Ministério da Saúde.
 3, 6, 13, 14, 15

 

Já a detecção precoce das alterações, atrasos e ou informações antecipatórias de ações que 

protejam o desenvolvimento infantil saudável se configura como Vigilância do 

Desenvolvimento Infantil (VDI) e pode levar à recuperação de 80 a 90 % dos desvios e a 



55 

 

manutenção da saúde psicomotora, para que a criança alcance as suas necessidades e seu 

potencial máximo dentro do seu contexto de vida.  
16

 

Importante salientar, que a corrente teórica utilizada pelo presente estudo entende a 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil como a ação de acompanhamento norteada por um 

instrumento de triagem e por informações antecipatórias para a promoção do 

desenvolvimento saudável. É, portanto, considerada uma ação típica da Atenção Básica de 

Saúde e que pode ser praticada por diversos atores envolvidos no cuidado à criança.
 16

 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), reconhecida como modelo de saúde para ações 

neste nível de assistência, poderia se configurar como cenário ideal para o monitoramento 

do desenvolvimento infantil. Existem, porém, alguns desafios que ainda impedem a 

realização adequada da VDI, tais como: grande número de indivíduos assistidos por 

equipe; o grande número de programas do Ministério da Saúde a serem contemplados no 

cotidiano e a possível dificuldade na capacitação e sensibilização dos profissionais de 

saúde, que possuem entre suas competências a execução de ações de prevenção e 

monitoramento de grupos específicos. 
17, 18, 19, 20

 

Dentre os componentes da equipe de Saúde da Família, os Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS) seriam profissionais adequados para a realização da VDI, por serem os 

sujeitos que acompanham a totalidade das crianças inseridas no território de sua 

responsabilidade. Os demais profissionais de saúde geralmente acompanham apenas as 

crianças que são conduzidas à unidade de saúde por seus responsáveis ou em algumas 

situações de visita domiciliar. Para isso, os ACS, deveriam ser habilitados em seu curso de 

formação profissional a acompanharem o desenvolvimento infantil através de instrumentos 

específicos, já existentes na atenção básica, tais como a Caderneta de Saúde da Criança e 

o Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto do AIDPI.
 7, 16,  21,  22

 

O fato de estarem muito próximos das famílias sob sua responsabilidade e atuarem 

em questões relativas ao processo saúde-doença oferece a eles a possibilidade de execução 

de ações vinculadas à educação popular, modelo de Educação em Saúde onde o indivíduo 

é o agente de suas próprias mudanças para fins de promoção de saúde e prevenção de 
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doenças e que utiliza como instrumento de ação a organização da bagagem cultural do 

próprio sujeito direcionada aos objetivos a serem alcançados no âmbito da saúde. 
23, 24, 25, 26

 

Tendo como hipótese que os profissionais das ESF estão pouco instrumentalizados 

e habilitados a realizar ações de Vigilância do Desenvolvimento Infantil, esta pesquisa teve 

como objetivo apresentar uma análise dos conhecimentos e práticas do Agente 

Comunitário de Saúde do município do Rio de Janeiro sobre este tema.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foi realizado um estudo do tipo qualitativo e exploratório em duas Clínicas de 

Saúde da Família (CSF) do Município do Rio de Janeiro, ambas com três equipes e com 

um total de 36 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O projeto foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá com parecer nº 29016.  

Através de depoimentos dos ACS entrevistados, foi nos informado que uma das 

CSF, agora denominada Unidade I, foi constituída como Unidade de Saúde da Família, 

com a característica de ter sido implantada dentro de uma unidade hospitalar da região, 

visto a dificuldade de aquisição de imóvel para esta finalidade no local. A outra CSF, agora 

denominada Unidade II, possui a particularidade de ter sido oriunda de uma organização 

não governamental (ONG) da sociedade civil, de direito privado e sem fins lucrativos, 

chamada Associação das Agentes Educadoras Comunitárias de Saúde, fundada em 1996 

por uma enfermeira missionária norte-americana e mulheres da própria comunidade, após 

uma grande enchente na cidade do Rio de Janeiro. O espaço físico por elas construído foi 

posteriormente incorporado pelo poder público em 1999, através de um contrato de 

parceria, tornando-se uma Unidade de Saúde da Família. As pessoas que já haviam sido 

capacitadas através de um modelo de educação popular e que trabalhavam para ONG 

foram contratadas como Agentes Comunitários de Saúde.    

Foram considerados como critérios de inclusão os ACS com faixa etária superior a 

21 anos de idade, que exerciam sua atividade laboral há pelo menos dois anos (a 

experiência mínima para lidar com o cotidiano da profissão). Dos 36 ACS, 25 preencheram 
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os critérios de inclusão, mas somente 16 destes foram captados, já que 11 encontravam-se 

de férias. Não houve recusa à participação e todos assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido, atendendo a Resolução 196/96 do CNS. 
25 

 

Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados um questionário 

semiestruturado e um roteiro de entrevista que tiveram como objetivos reconhecer os 

conhecimentos, atitudes e práticas do ACS frente à Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil. 

A interpretação do material produzido pelo questionário e pela entrevista foi feita à 

luz da Análise de Conteúdo, modalidade “Análise Temática”, por ser apropriada para as 

investigações qualitativas em saúde. Consoante Bardin
 26, 27

, para a realização da Análise 

Temática deve-se “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja 

presença ou freqüência dignifiquem alguma coisa para o objetivo analítico”. Então, para 

tal, foram identificados os núcleos de sentido das respostas, trazendo como categorias 

prévias as seguintes: Conceituação de vigilância do desenvolvimento infantil; Formação do 

ACS;
 
Reconhecimento das ações do ACS voltadas para a vigilância do desenvolvimento 

infantil;
 
Dificuldades identificadas para a realização da vigilância do desenvolvimento 

infantil.
 
 

Operacionalmente, a análise temática seguiu o seguinte processo: pré-análise 

através de leitura flutuante do questionário e das entrevistas transcritas; exploração do 

material através da classificação das categorias identificadas; tratamento e interpretação 

dos resultados.  

As unidades de registro foram analisadas e classificadas de acordo com seu 

conteúdo que, através do processo de codificação dos dados, resultou em novas unidades 

de registros que foram categorizadas de acordo com uma análise semântica gerando a 

inter-relação das categorias com o referencial teórico. Os sujeitos participantes foram 

apresentados de forma numérica de acordo com a ordem cronológica das entrevistas para 

evitar identificação. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A interpretação dos dados, segundo a proposta metodológica, evidenciou os 

conceitos, atitudes, significados e ações do Agente Comunitário de Saúde no que tange ao 

acompanhamento do desenvolvimento infantil.  

A corrente teórica conceitual previamente estudada, no que se refere à Vigilância 

do Desenvolvimento Infantil, corroborou para a representação dos significados extraídos 

dos depoimentos. Os resultados serão apresentados em subseções a partir das categorias 

identificadas como: conceituação de desenvolvimento e VDI pelos ACS; a formação do 

ACS para a VDI; as práticas de VDI exercidas pelos ACS e as dificuldades 

enfrentadas/percebidas pelos ACS no exercício da VDI.  

 

Perfil sóciodemográfico e profissiográfico dos Agentes Comunitários de Saúde das 

duas unidades estudadas 

 Na Tabela 1, são apresentadas as características sociodemográficas segundo as 

variáveis: sexo, faixa etária e grau de escolaridade.  

Tabela 1- Perfil sóciodemográfico dos Agentes Comunitários de Saúde em duas Clínicas, 

RJ, 2012. 

Características Unid. I Unid. II Total   

 ACS ACS  

Sexo 

  Masculino 

  Feminino 

 

Faixa etária  

  Média                                     

  Desvio padrão                        

 

 

Grau de escolaridade 

  Ensino Fund. 

  Ensino Médio 

  Superior  incompleto 

 

1 

8 

 

       

         40 

13,79 

 

 

 

1 

7 

1 

 

 

0 

7 

 

 

44 

11,53 

 

 

 

1 

5 

1 

 

 

1 

15 

 

 

42 

12,56 

 

 

 

2 

12 

2 

Características sociodemográficas segundo o variável sexo, faixa etária e grau de 

escolaridade (Fonte: própria)  
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O predomínio do sexo feminino encontrado no estudo pode ser contextualizado 

através de diversos estudos.  Silva 
28

 e Mota
29

 justificam o resultado por conta do perfil 

“cuidador” e da crescente inserção da mulher no mercado de trabalho que é facilitada pela 

proximidade da residência, o que proporciona o acompanhamento do cotidiano dos filhos;  

o estudo de David
 30, 

associa à predominância feminina dos ACSs por conta da gênese das 

primeiras atividades voltadas a saúde da família, com forte apelo de educação popular, 

organizadas por uma ordem religiosa católica composta por mulheres.  

Quanto ao resultado encontrado sobre o grau de escolaridade, segundo a lei 11.350 

do Ministerio da Saude 
31

 , um dos pré-requisitos para ocupar o cargo de ACS é que o 

mesmo tenha concluído o Ensino Fundamental, porém as duas unidades demonstraram 

semelhanças dos resultados, onde a grande maioria dos ACSs possuía o ensino médio e até 

com um indivíduo de cada unidade com ensino superior incompleto. Esse resultado se 

afirma com Mota 
29

 que justifica o aumento da escolaridade dos ACSs, pela busca desse 

indivíduo por novas perspectivas de trabalho, além do incentivo gerado a eles com a 

proximidade com outros profissionais e que para Pupin 
32

, o ACS vê na profissão uma 

porta de entrada para o trabalho na área da saúde.  

Na Tabela 2 é apresentado o perfil profissiográfico segundo a variável tempo de 

exercício da profissão de ACS e situação de trabalho (tipo de vínculo empregatício).  

Tabela 2- Perfil profissiográfico dos Agentes Comunitários de Saúde em duas Clínicas, 

RJ, 2012. 

Características Unid. I Unid. II Total  

 ACS ACS  

 

Tempo como ACS  

  Média                                                               

  Desvio padrão          

 

Situação de trabalho 

  CLT/ via OSS 

  Bolsa 

  Func. Público 

 

 

 6 

 1,8 

 

 

9 

0 

0 

  

 

 

10 

3,58 

 

  

7 

0 

0 

 

 

8 

3,2 

 

 

16 

0 

0 

 

Perfil profissiográfico segundo o variável tempo de exercício da profissão de ACS e 

situação de trabalho (Fonte própria)  
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 Com relação ao tempo de exercício da profissão de ACS, na Unidade I os ACSs 

apresentam um tempo médio menor de atuação profissional comparado com a Unidade II, 

porém o desvio padrão era maior na Unidade II, o que torna a primeira um grupo mais 

homogêneo.  

Os ACSs entrevistados estão entre os mais experientes do município do Rio de 

Janeiro pelos seguintes fatores: o tempo que atuam nessa função; pela realização de um 

curso de educação popular em saúde oferecido pela antiga gestora da ONG de uma das 

comunidades inseridas na pesquisa; pela existência de um curso introdutório para atuar 

como ACS e por terem realizado inúmeras capacitações oferecidas pela SMSDC-RJ. 

Segundo Figueiras 
33

 o tempo exercido pelo ACS em suas atividades laborais na 

comunidade pode contribuir para a construção e fortalecimento de um elo entre ACS, as 

famílias, o que levaria a uma melhoria dos resultados de suas ações.  

 Já na situação de trabalho, como já esperado, todos os 16 ACS possuem vínculo 

trabalhista através do regime de “Consolidação das Leis do Trabalho” (CLT), via 

Organização Social de Saúde (OSS), que é a opção atual de cogerenciamento adotada pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro (SMSDC-RJ). 

 

I- A CONCEITUAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E VIGILÂNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE. 

 

1.1 Conceito de desenvolvimento infantil 

Foi observada, nos discursos dos ACSs, a confusão de conceitos de crescimento com 

o desenvolvimento, ao se perceber a dificuldade em diferenciá-los. Quando questionados 

sobre o que seria desenvolvimento infantil foi encontrado no discurso o conceito de 

crescimento, como apresentado abaixo:  

“Desenvolvimento é ver se a criança está com baixo peso, e isso engloba muitas 

coisas.” (ACS 15)  
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Quando questionados sobre o conceito de crescimento, entretanto, não foram 

encontradas dificuldades em sua definição. Isso se dá porque o crescimento é algo 

mensurável, utilizado como parâmetro descritivo para o conceito de uma unidade de 

medida, como apresentado nos discursos abaixo: 

 “ Crescimento posso avaliar(...) Faixa de 10,97;  peso e altura relativa a idade”  

(ACS 2) 

“... assim (...) crescimento é uma base, centímetro e tal...” (ACS 14) 

“ O que eu entendo(...) Crescimento é a gente mede na régua, na fita e tal...” (ACS 

3) 

A facilidade em conceituar o crescimento provavelmente ocorre porque o termo 

remete a um modelo biomédico hegemônico na formação do profissional de saúde. A 

lógica desse raciocínio reflete-se no conceito apresentado pelo 11
a
 Caderno de Atenção 

Básica, de 2002, onde "o crescimento seria o aumento físico do corpo e que poderia ser 

medido em termos de centímetros ou de gramas."
 6  

Carvalho
 34

, em seu estudo sobre o 

acompanhamento do crescimento em crianças menores de um ano também diz que o 

mesmo deverá ser feito através de avaliação periódica do ganho de peso. 

Por outro lado, apenas um ACS entende que as condutas e atitudes tomadas pela mãe 

para uma criança, seriam algo vinculado ao desenvolvimento infantil, como apresentado na 

fala abaixo:  

“Desenvolvimento é a mãe cuidar da criança, se cuida da criança...” (ACS 3)  

A grande maioria dos ACS aproximou-se em seu discurso do conceito teórico de 

desenvolvimento infantil, porém reconhecem apenas uma das aquisições de habilidades do 

desenvolvimento, sendo mais uma vez o aspecto biológico predominantemente 

exemplificado, através do componente neuromotor, como evidenciado nas seguintes falas: 

 “ ...e o desenvolvimento é a observação das fases, ver se a criança já senta, 

engatinha, se ela anda...” (ACS 13) 



62 

 

“...no desenvolvimento motor, fala que têm que está dentro de uns parâmetros que 

eu não conheço totalmente...” (ACS 14) 

É comum para o profissional de saúde reconhecer o desenvolvimento apenas em seus 

aspectos biológicos, o que se afirma com o trabalho de Ribeiro
35

 que concluiu em seu 

estudo “Conhecimentos e práticas de profissionais sobre desenvolvimento da criança na 

Atenção Básica à Saúde”, que os pediatras estavam mais focados no quesito do 

acompanhamento conhecido como marcos do desenvolvimento que seria uma abordagem 

sistemática de observação das sequências do mesmo, identificada através das aquisições de 

determinadas habilidades da criança no tempo. Se o profissional de nível superior não 

reconhece os outros aspectos do desenvolvimento, o discurso acima apresentado por um 

ACS era mais do que esperado. 
6
 

Apenas um agente ampliou o significado do termo desenvolvimento para outras áreas, 

tais como os aspectos relacionais, cognitivos e psicoafetivos, como vemos abaixo: 

“Desenvolvimento é tudo o que ele faz de acordo com aquela idade, ver o intelecto, o 

relacionamento dentro da família...” (ACS 16) 

Monteiro 
36 

ao contextualizar o seu estudo sobre o acompanhamento pela enfermagem 

do crescimento e desenvolvimento infantil reconheceu a dificuldade dos profissionais de 

saúde em se desvincularem do modelo biomédico no qual foram formados. Do mesmo 

modo, assim como neste estudo, os ACSs apresentaram dificuldades em conceituar 

desenvolvimento infantil por dois motivos: pelo fato de não ser algo mensurável como o 

crescimento e porque não se aproxima do modelo biomédico comum da educação em 

saúde no qual são sistematicamente capacitados.  

 

1.2 Conceito de Vigilância do Desenvolvimento Infantil 

Quando perguntados sobre como definiam a Vigilância do Desenvolvimento 

Infantil, alguns dos entrevistados mostraram desconhecimento ou confusão: 
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 “ Já [ouviu falar], mas não tenho ideia do que seja” (ACS 16) 

 “ É o acompanhamento feito pelo profissional de saúde à criança de 6 anos de 

idade em todos os aspectos relacionados ao bem estar” (ACS 7) 

  Assim como houve confusão do que significa vigilância do desenvolvimento, o 

mesmo aconteceu entre conceitos de Vigilância do Desenvolvimento Infantil e 

Vigilância Sanitária denunciada nas falas abaixo: 

 “...Eu não sei se é a mesma coisa, mas o que eu entendo como vigilância, aqui no 

caso na saúde da família, é ver nessa nossa área o que está acontecendo dentro da 

nossa área. Eu como profissional de saúde está fazendo uma vigilância sanitária da 

área ...” (ACS 12) 

 “...é a orientação que o profissional transmite para os pais. O nosso papel é 

orientar principalmente sobre a higiene que é o principio de vida saudável.” (ACS 14) 

Segundo Gomes 
37

, essa confusão de conceitos se dá principalmente por causa da 

formação profissional do ACS, que continua centrada no controle tecnológico da doença, 

sendo reprodutor do modelo biomédico em sua prática, atuando muitas vezes como 

executor e fiscalizador de “políticas sanitárias”.
 
Política esta que ainda impregna a 

educação em saúde, pois a mesma mantêm até os dias de hoje uma prática educativa 

hegemônica com discurso higienista. 
38

 

Também houve confusão entre o conceito de VDI como orientação para prevenção 

de acidentes, já que um dos ACS exemplificou para a pesquisadora uma atividade 

comum em seu processo de trabalho que considerava ser essa ação: 

“...assim, por exemplo, a criança correndo em volta da mesa com perigo de 

acidente” (ACS 2)” 

Pesquisas semelhantes a de Ribeiro 
35 

e a de Amira 
39

 reafirmaram a falha e a não 

introjeção de conhecimentos e práticas de acompanhamento do desenvolvimento 
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infantil no cotidiano da Atenção Básica de Saúde por causa da deficiência na formação 

do profissional de saúde.  

Alguns ACSs reconhecem a Vigilância do Desenvolvimento Infantil como apenas a 

utilização de um instrumento de triagem, como demonstrado nas seguintes falas:  

 “Fazer o acompanhamento das fases do crescimento e desenvolvimento das 

crianças, a fim de descobrir alguns problemas de saúde inerentes a cada fase.” 

(ACS 13)  

“Estar atento às fases, é está notificando...” (ACS 10)  

Apenas um ACS reconheceu a Vigilância do Desenvolvimento Infantil como um 

instrumento de educação em saúde baseado na educação popular, já que manifestou em 

seu discurso a valorização do saber do outro e a participação popular como também 

afirma Albuquerque
35

:  

“ ...não despejar informações e tentar aproveitar o que ela[a mãe] já sabe.” (ACS 

3) 

Para Machado
23

, Vasconcelos
24

, Alves
 38

 e Gazzinelli
 41,

, a educação em saúde se 

constitui num conjunto de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças e 

promoção de saúde, voltados para a melhoria do autocuidado e do cuidado com sua 

família e comunidade, e focados em um modelo dialógico, em que a Atenção Básica se 

torna uma arena privilegiada para o desenvolvimento dessa prática.  

 

II - A FORMAÇÃO DO ACS PARA A VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

2.1- Modelo de formação 

Com relação à formação desses indivíduos para exercer sua atividade como ACS, 

na Unidade II apenas três relataram terem realizado um curso introdutório de uma semana 
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oferecido pela secretaria de saúde do município após a aprovação no concurso, enquanto 

na Unidade I todos os 9 ACS identificaram como sua formação um curso oferecido na 

comunidade pela ONG antes de seu trabalho ser incorporado à ESF. Segundo relatos dos 

ACS, este curso teve cerca de dois anos de duração e foi voltado para a “educação popular 

em saúde”.  

 “Não, curso de formação de ACS, não” (ACS 1) 

 “Fiz só um curso introdutório, depois que eu já era ACS, fiz primeiro uma prova e 

depois passei por uma entrevista.” (ACS 2) 

 “ Não, fiz a prova, passa e vamos à luta”(ACS 8) 

  “Então a gente fazíamos o curso uma vez por semana e que durava dois anos, e 

dava todas as orientações de tudo que a gente poderia fazer em casa para cuidar da 

saúde. A gente sabe que em outras clínicas da família não é exigido isso e nem sabe o que 

tá trabalhando, mas aqui a maioria dos moradores fizeram esse curso.” (ACS 12) 

Segundo a Lei 10.507 do Ministerio da Saude,  de 2002 
42

, para que o indivíduo 

possa exercer a profissão deve preencher os seguintes requisitos: “residir na comunidade 

onde atua; ter concluído o ensino fundamental e um curso de qualificação básica, com 

aproveitamento, para a formação de ACS”. Mas a referida foi substituida pela Lei 11.350 

de 2006
31

 onde no quesito capacitação específica recomenda apenas um curso introdutório 

de formação inicial e continuada. O Ministério da Saúde reconhecendo em 2004 que a 

ampliação da formação do ACS contribuiria para o reajuste da força do trabalho propôs a 

sua formação técnica, mas o curso introdutório referido pelos ACSs na pesquisa 

infelizmente não atende às necessidades técnicas, mas responde à exigência da lei 
43

. 

Bornstein 
44

 relata que apesar de haver diretrizes construídas pelo Ministério da 

Saúde de orientação para a formação desse profissional, este ainda é um processo 

diversificado e Tomaz 
45

 reconhece que a qualificação hoje oferecia ao ACS é insuficiente 

por ser desestruturada e fragmentada. 
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A fragilidade da formação profissional também foi percebida por um ACS quando 

sinalizou a importância e o interesse para a formação técnica por entender que as 

capacitações não atenderam às necessidades atuais. 

“A gente tem que fazer algo que não sabemos o que é sem a informação 

perguntamos uns a outros [entre os ACS], seria bom aquele curso técnico.” (ACS 8) 

 Ao observar os resultados obtidos após a realização de um curso de formação de 

ACS oferecido por uma Secretaria Municipal de Saúde, Nascimento 
22

concluiu que o 

mesmo foi determinante para a construção das habilidades e competências dos ACS 

daquele município, mas ressalta a importância da educação continuada e permanente 

inspirada nas ações concretas para desencadear uma reflexão e avaliação dos atos 

produzidos no cotidiano dos ACSs. 

 Partindo desse princípio, observa-se também a pouca preparação dos ACS para a 

educação em saúde, pois foi evidenciado neste estudo o uso do senso comum, 

principalmente no início das atividades, como denunciado na seguinte fala: 

 “... aprendi na experiência, foi andando na comunidade.” (ACS 3)  

 Segundo Costa 
46 

e Alves 
47

 a Educação em Saúde seria o conhecimento científico do 

profissional permeando o cotidiano da pessoa a fim de subsidiar as mudanças de hábitos e 

atitudes culturais no âmbito da saúde, onde a própria saúde seria um instrumento de ação 

educativa. 

 Assim, a falta de treinamento específico para a realização da VDI faz com que os 

ACSs tenham dificuldade em fazer parte de uma equipe de profissionais de saúde e 

permaneçam como membro da comunidade utilizando suas crenças, tradições e hábitos 

historicamente construídos no local. Com isso, esse profissional pode perder a 

oportunidade, como educador em saúde, de ser um instrumento de transformação.  

Bachillli 
48

 reforça em seu estudo que o ACS é cidadão extraído da comunidade que passa 

integrar a equipe de saúde, sem trazer uma bagagem técnica pertinente à área de saúde.  
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            Os ACSs apesar de afirmarem não haver realizado qualquer tipo de curso de 

formação, identificaram como vivência profissional para a atuação na vigilância do 

desenvolvimento infantil, o conhecimento adquirido com as capacitações realizadas pela 

ONG e pela SMSDC-RJ, através da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância 

(AIDPI).   

 “Não, formação de ACS não (...) eu fiz várias capacitações, e pra criança fiz o AIDPI 

e me deu um suporte muito bom” (ACS 6) 

O objetivo do AIDPI citado no discurso acima é ser um instrumento de triagem dos 

sinais e sintomas e do grau de gravidade das doenças prevalentes da criança para a redução 

da morbi-mortalidade infantil e não contempla aspectos da vigilância do desenvolvimento. 

Foi um documento reconhecido como base de algumas políticas de saúde infantil pelo 

Ministério da Saúde, embora algumas entidades profissionais não o reconheçam como 

adequado 
49

. 

O instrumento que mais se aproxima do AIDPI para a VDI é o Manual de 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil construído no contexto do AIDPI por Amira 
16

, que 

foi utilizado de forma sistemática tão somente em seu estado de origem, o Pará, após a 

identificar a deficiência no conhecimento sobre o tema. Esse instrumento, apesar de ter o 

perfil típico para a realização da VDI, tem sido utilizado mais para fins científicos.
39

 

  

III- AS PRÁTICAS DE VDI REALIZADAS PELOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE  

Como foi identificado o desconhecimento teórico-conceitual sobre a VDI, que 

poderia ser traduzido apenas como dificuldade do ACS em se expressar, optou-se por 

realizar a entrevista em duas etapas. Na primeira foram perguntados os conceitos de 

crescimento, desenvolvimento e VDI. Antes de iniciar a segunda etapa foi oferecido um 

nivelamento mínimo sobre os conceitos de VDI com o objetivo de facilitar a identificação 

das habilidades e atitudes desenvolvidas pelo ACS em seu cotidiano, como se segue 

abaixo.  
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3.1- Cotidiano  

Os resultados dessa subcategoria reafirmaram a ausência de ações ligadas à 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil e a utilização do senso comum pelos ACS para tal 

prática, mesmo após a explicação do conceito pela pesquisadora.  

 

“Sim, faço por minha própria conta, essa informação acaba vindo no natural...” 

(ACS 4) 

Quando solicitado aos ACS a identificação de instrumentos e técnicas utilizados no 

seu cotidiano para acompanhamento da saúde da criança, foram apontados os seguintes: a 

Ficha C (ficha da criança inserida no Sistema de Informação da Atenção Básica próprio 

para equipes de Saúde da Família); o grupo realizado com as mães; criada pela equipe, a 

ficha específica para puericultura; o Cartão/Caderneta de Saúde da Criança. 

 De todos os instrumentos citados, o único que se revelou mais próximo às ações de 

Vigilância do Desenvolvimento Infantil foi a Caderneta de Saúde da Criança por ser um 

instrumento que abrange os aspectos de saúde integral da mesma. É denunciada pela fala 

de um dos ACSs a subutilização deste instrumento, pois apenas são preenchidos os 

gráficos e tabelas relativos aos aspectos do crescimento e da imunização.  

            “...Vejo apenas o peso, altura e a vacina. Tudo do SIAB....” (ACS 3) 

“...A gente faz um grupo de pediatria e é quando sinalizamos no cartão só o peso, 

altura e vacinas, mas na vigilância do desenvolvimento não.” (ACS 7)  
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“Só preencho [a caderneta] quando eu peso e faço a medição.” (ACS 3) 

             Apenas um entrevistado revelou em seu discurso a utilização da caderneta da 

criança para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil pelo médico de sua equipe, 

sugerindo ser pouco usual a utilização dessa ferramenta.  

             “O médico, assim... Ele usa aqueles espaços para dizer se tá engatinhando, peso e 

se está crescendo” (ACS 1) 

 Diversos estudos apontam a precariedade na utilização da Caderneta de Saúde da 

Criança, que acabam por sugerir o investimento em capacitação dos profissionais e 

organização de serviços para efetivamente garantir a saúde integral da criança.
 20 

 

3.2- Informações antecipatórias 

 Percebe-se na fala que estas ações ainda são influenciadas pelo senso comum, que 

surge da interação das representações sociais estabelecidas com as experiências vividas em 

âmbito intrafamiliar. Tais afirmações são possíveis quando um ACS revela: 

 “ ... algumas coisas a gente fala porque tive filhos(...)então tive netos(...) então uso 

a minha própria vivência para poder passar”. (ACS 9) 

A fala do ACS acima vai ao encontro com o estudo de Pupin 
32

, que revela a 

deficiência da formação deste trabalhador. Segundo o autor, não existe ACS a priori, mas 

ele se constitui agente a partir de suas vivências no cotidiano do trabalho.  

IV- DIFICULDADES ENFRENTADAS/PERCEBIDAS PELOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DA VIGILÂNCIA DO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL. 

 Enquanto dificuldades na logística das ações de VDI, emergiram das falas a 

deficiência na formação do profissional e a inexistência de protocolos específicos para 

acompanhamento da saúde da criança pelo ACS:  
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“...A organização da equipe e as capacitações, mas não como são feitas, pois são 

muito mecânicas.” (ACS 12) 

“ A capacitação com um instrumento mais elaborado ...” (ACS 13) 

“ Ser capacitada, por que só num dia a gente não aprende nada.” (ACS 16) 

Espíndula 
50

, ao realizar uma análise de vivências profissionais dos ACS percebeu em 

seu estudo que, apesar de terem sido capacitados nas mais diversas áreas, ainda ansiavam 

por uma atualização de forma sistemática através de uma educação continuada.  

Também foi apontado pelos ACS, como um nó critico para a realização da VDI, as 

inúmeras tarefas a eles atribuídas, o grande número de famílias assistidas por eles e a 

contradição do trabalho, pela cobrança de produtividade numérica para o alcance de metas 

pré-estabelecidas em detrimento da produção social em saúde.  

“A gente tem que trabalhar com diversos programas, milhões, e cada mais vezes 

mais a secretaria traz mais capacitações e que tem se tornado uma coisa mecânica, 

que eu tenho que chegar na casa para ver se tá ventilada, se tem criança se tem isso 

ou aquilo.” (ACS 12) 

“...é muita coisa para fazer e tem coisas que se não registrar ninguém lá em cima 

[Secretaria de Saúde] vê.” (ACS 6) 

“Não. Pois são muitos os programas.” (ACS 14) 

 Assim como neste estudo, Santos 
51

 identifica a contradição entre o trabalho prescrito 

nos manuais/normas e o seus reais afazeres no cotidiano, por conta das inúmeras tarefas 

atribuídas aos ACS. O mesmo autor observa na fala de seus entrevistados a cobrança de 

produtividade por metas típicas do modelo Taylorista. A burocracia é percebida por eles 

como algo maçante e o produto construído não é compartilhado nem tão pouco permite um 

trabalho coletivo de planejamento das ações.  

 “... é que nós ACS perdemos muito tempo aqui dentro e pouco tempo na rua” (ACS 

1) 
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“E às vezes a gente não consegue dá conta. E aquilo que você falou de promoção de 

saúde nós ainda estamos na curativa.” (ACS 12) 

Outro obstáculo identificado pelos ACSs seria a ausência das crianças nas residências 

por conta da inserção delas nas creches, como expresso na frase: 

“A nossa realidade hoje, a gente não tem como fazer a VDI por causa da área muito 

grande e muitas das crianças vão para as creches.” (ACS 11) 

 “Assim, não é tão difícil [realizar a VDI], mas muitas crianças estão na creche, por 

que o pai e a mãe trabalham, e não é toda a criança que agente abrange.” (ACS 4) 

Tal percepção pode sinalizar a possível dificuldade em realizar ações intersetoriais, 

principalmente de aquelas comuns entre as equipes de saúde e as escolas, indo em rota de 

colisão com os princípios da Estratégia Saúde da Família e o Programa de Saúde Escolar, 

que preconizam o trabalho em conjunto. 
52

 

Foi questionado aos ACS se os mesmos são estimulados pelos demais membros da 

equipe, em especial gestor da unidade, enfermeira ou médico da equipe, a realizar a ação. 

A maioria absoluta dos entrevistados negou o incentivo alegando a falta de tempo dos 

colegas devido aos inúmeros programas já pré-estabelecidos pela SMSDC-RJ, como já 

citado acima.  Outra justificativa para a ausência de apoio a esta prática foi à utilização da 

abordagem da saúde da criança nos moldes de “grupos”, reuniões coordenadas pelos 

enfermeiros e médicos da equipe, ações não reconhecidas como de sua responsabilidade: 

 “A gente agenda as crianças e quem faz as coisas com as crianças é a nossa 

enfermeira.” (ACS 8) 

 “A gente acompanha as crianças nos grupos, quando a gente participa dos grupos 

com a nossa enfermeira ou com o médico a gente ajuda; agora estimular a fazer isso 

[VDI]...não.” (ACS 15) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este estudo possibilitou não apenas identificar o conhecimento e as práticas do 

ACS relativos à Vigilância do Desenvolvimento Infantil, mas reconhecer a fragilidade do 

cotidiano dos mesmos, que não favorece a este processo, devido à diversidade das ações e 
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às suas inúmeras responsabilidades. Apesar dos ACSs atuarem na atenção primária à 

saúde, observou-se a não apropriação dos conceitos de crescimento e desenvolvimento 

infantil e até mesmo a confusão de ações a serem realizadas para o acompanhamento dos 

mesmos.  

   Também foi possível perceber que as estratégias políticas e o processo de trabalho 

dos profissionais de saúde da estratégia de saúde da família voltados ao público infantil 

ainda então direcionados apenas às ações de monitoramento de aspectos biológicos 

mensuráveis, tais como acompanhamento do ganho ponderoestatural e a cobertura vacinal, 

deixando em segundo plano o desenvolvimento neuropsicomotor, mesmo em vigência do 

apelo de caráter mundial referente à proteção à infância e consequentemente a luta pela 

garantia de um desenvolvimento saudável.  

 Ao contextualizarmos nossa pesquisa num município tão complexo como o Rio de 

Janeiro, com tantas diferentes realidades e demandas diversas no segmento saúde, 

reconhecemos que dar conta de todas as linhas de cuidado não é uma tarefa fácil. 

Entretanto, reconhecendo que a estratégia saúde da família é hoje uma política de Estado e 

garantida pela rápida expansão na cidade em estudo, onde já dá cobertura a cerca de 36% 

da população, identificamos a necessidade de qualificação dos ACS de forma sistemática, 

principalmente em ações de vigilância à saúde nos ciclos de vida, incluindo a criança. 

  A formação do ACS focada na educação em saúde é altamente relevante, pois 

representa o fortalecimento do cuidado ao cidadão e ao alcance das metas propostas pelo 

município e pelo governo federal através dos Pactos pela Vida e Pacto de Atenção Básica. 

O interesse pelo tema, a satisfação pessoal e a disponibilidade profissional para a 

realização das ações de VDI por parte de todos os ACS entrevistados foi patente em nosso 

estudo. E também foi possível perceber que quando é oferecido estímulo, o ACS é um 

profissional com alto potencial de concretização das políticas de saúde. 

A VDI é uma ferramenta de qualidade e melhoria das condições de vida da criança 

brasileira e deveria ser incorporado no cotidiano não apenas dos ACSs, mas também no de 

toda a equipe, da mesma forma que se tornou uma prática rotineira o acompanhamento das 

vacinas, do peso, a utilização de soro caseiro e outras ações que se incorporaram não só a 

cultura da saúde, mas a cultura de toda uma sociedade. 
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6. DISCUSSÃO/CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS 

 

 A Vigilância do Desenvolvimento Infantil é uma ferramenta que deveria ser 

incorporada não só nas ações de saúde mais também em diversos cenários da sociedade, tal 

como creches, escolas e o próprio ambiente familiar, pois através dela podemos identificar 

situações precocemente e promover melhoria das condições de vida da criança brasileira e 

do futuro adulto. 

 Ela é o principal eixo integrador da atenção à saúde da criança, segundo as 

políticas públicas, desde a década de 80 e uma ação típica da Atenção Básica. Este estudo 

mostra, entretanto, que é um ferramenta pouco conhecida por atores tão importantes como 

aqueles que são a porta de entrada do sistema de saúde: os agentes comunitários de saúde. 

Não só desconhecem aspectos conceituais do desenvolvimento e da VDI, como o 

confundem com outra ação de relevância no acompanhamento das crianças: o crescimento.  

 Este, por outro lado, por ser mensurável, da mesma forma que o 

acompanhamento do calendário vacinal, se torna mais palpável nas práticas cotidianas de 

nossos sujeitos de pesquisa. Observa-se portanto, uma fragilidade não só conceitual, mas 

também de qualificação dos ACS para o monitoramento do desenvolvimento 

neuropsicomotor e afetivo, mesmo com o apelo mundial na forma de pesquisas e 

estratégias intersetoriais de acompanhamento da infância em diversos países. 

  Por outro lado, poucos instrumentos adaptados a esta necessidade estão à 

disposição do ACS e são oferecidos a eles em sua rotina diária.  Após revisão, o dois 

únicos que se ajustam aos objetivos da VDI são o instrumento recomendado pelo 

AIDPI (estratégia pouco incorporado às práticas da Atenção básica, sendo muito 

usado para fins de pesquisa) e a Caderneta de Saúde da Criança, ferramenta de 

excelente qualidade, porém subutilizada até mesmo por profissionais de nível 

superior, como é demonstrado em outros estudos. 

 

  Não desconsidera-se a fragilidade das ações do ACS para esse intento, mas 

ela é apenas um sinalizador do baixo investimento na sua formação, dos problemas 

logísticos para atender as necessidades burocráticas e operacionais das políticas federais e 

municipais e do ainda pequeno reconhecimento da importância deste profissional. 
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 Durante a pesquisa, observou-se que os ACSs não só mostraram interesse 

pelo tema, mas também reconheceram a oportunidade com que podem promover este tipo 

de cuidado, concretizando assim uma política de saúde criada nos anos 80 que ainda se 

encontra muito aquém do seu potencial transformador da sociedade brasileira. 
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APÊNDICE I 

 

Pós-graduação Stricto Sensu 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

 

Título 
A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente Comunitário de 

Saúde - Limites e possibilidades. 

Pesquisadora  

Simone Andrade de Almeida e Silva 

Tel: (021) 8840-1377 

e-mail: simoneandradefisio@ig.com.br  

 

Cada sujeito da pesquisa será identificado de forma numérica para preservar o 

sigilo da identidade do entrevistado PSF e equipe. 

Procure responder todas as questões sem solicitar a ajuda do pesquisador ou de 

qualquer outro sujeito. 

MÓDULO 1: Identificação 

1. Data da entrevista:_____/_______/_____Data nasc.______/_________/_____ 

2. Tempo de profissão domo ACS:____________________________________ 

3. Tipo de formação de agente:_______________________________________ 

4. Grau de escolaridade:____________________________________________ 

5. Tipo de vínculo:_________________________________________________ 

6. Clínica da Família:_______________________________________________ 

7. Equipe: 

 “Bom dia, me nome é Simone Andrade e sou aluna do Mestrado de Saúde da 

Família da Universidade Estácio de Sá. Sou entrevistadora de uma pesquisa 

para conhecer as práticas de vigilância do desenvolvimento infantil no PSF 

pelo agente de saúde. Gostaria através dessa pesquisa conhecer as ações do 

PSF no que tange o desenvolvimento infantil”.  

“Responda as perguntas da forma que você compreendeu, não solicite que 

pergunte novamente ou que explique a pergunta, para que não haja 

interferência em sua resposta”. 

1) O que você entende por “Desenvolvimento Infantil”? 

2) O que seria o termo “Vigilância do desenvolvimento infantil”? 

3) Você realiza atividades de acompanhamento do desenvolvimento infantil? No 

caso de responder sim, com que tipo de material? 

4) Você é estimulado a realizar a vigilância da saúde da criança pela a as equipe? 

5) Você já foi capacitado para acompanhar o desenvolvimento infantil? 

mailto:simoneandradefisio@ig.com.br
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6) Quais são os instrumentos que você conhece para a realização da vigilância do 

desenvolvimento? 

7) Você preenche a caderneta de saúde da criança, em especial a parte do 

desenvolvimento? 

- Se a resposta for negativa responda, quem preenche? 

8) Em sua opinião, quais seriam os fatores que dificultam a realização da 

vigilância do desenvolvimento infantil? 

9) Quais seria a solução, para melhor realizar a vigilância  do desenvolvimento 

infantil? 
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APÊNDICE II 

 

Pós-graduação Stricto Sensu 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Título 
A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente Comunitário de 

Saúde - Limites e possibilidades. 

Pesquisadora  

Simone Andrade de Almeida e Silva 

Tel: (021) 8840-1377 

e-mail: simoneandradefisio@ig.com.br  

 

MÓDULO 1: Identificação 

Cada sujeito da pesquisa será identificado de forma numérica em registro de 

gravação para preservar o sigilo da identidade do entrevistado PSF e equipe: 

1. Data da entrevista:_____/_______/______ 

2. Tempo de profissão como ACS 

3. Tipo de formação de agente: 

4. Grau de escolaridade: 

5. Tipo de vínculo: 

6. Data nasc.________/_________/________ 

 

“Bom dia, me nome é Simone Andrade e sou aluna do Mestrado de Saúde da 

Família da Universidade Estácio de Sá. Sou entrevistadora de uma pesquisa 

para conhecer as práticas de vigilância do desenvolvimento infantil no PSF 

pelo agente de saúde. Gostaria através dessa pesquisa conhecer as ações do 

PSF no que tange o desenvolvimento infantil”.  

“Responda as perguntas da forma que você compreendeu, não solicite que 

pergunte novamente ou que explique a pergunta, para que não haja 

interferência em sua resposta”. 

“Sua resposta será gravada para posteriormente ser transcrita, mas eu 

garanto que as respostas não serão apresentadas para gestores ou demais 

membros da equipe”. 

 

 

 

 

mailto:simoneandradefisio@ig.com.br
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MODULO II- Roteiro de entrevista 

1. O que você entende por crescimento e desenvolvimento? 

2. O que você entende por vigilância do desenvolvimento infantil? 

3. Em seu curso de formação para ACS, qual instrumento você foi treinado para 

utilizar no acompanhamento da saúde da criança? 

4. Com relação à vigilância do desenvolvimento infantil, você faz algum tipo de 

orientação antecipada ou estimulação precoce? 

- Se a resposta for afirmativa dê um exemplo. 

5. Você utiliza algum instrumento para a vigilância da saúde da criança?  

- Se a resposta for afirmativa, em sua opinião, qual a dificuldade encontrada por 

você para tal ação? 

6. Você é estimulado(a) pela equipe a fazer a vigilância do desenvolvimento infantil? 
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APÊNDICE III 

 

Pós-graduação Stricto Sensu 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

Título 
A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente Comunitário de 

Saúde - Limites e possibilidades. 

Orientador 
Prof. Dr. Luciana Borges  TEL: (0xx21)8800-2463 

Luborges10@gmaisl.com  

Pesquisador Responsável 
Simone Andrade de Almeida e Silva. Tel: (0xx21)8840-1377. 

simoneandradefisio@ig.com.br   

 

Prezado Senhor(a) 

A mestranda Simone Andrade de Almeida e Silva (CREFITO-2/33739-F), da Pós-

Graduação Stricto Sensu em Saúde da Família, da Universidad de Estácio de Sá, pretende 

realizar pesquisa com as seguintes características: 

Título do Projeto de Pesquisa: A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente 

Comunitário de Saúde - Limites e possibilidades. 

Objetivo do Estudo: Analisar os conhecimentos, atitudes e práticas do ACS referentes do 

acompanhamento do desenvolvimento infantil.  

Descrição dos Procedimentos Metodológicos: No presente estudo será do tipo qualitativo 

de caráter exploratório, em que será utilizado um questionário semi-estruturado e um roteiro de 

entreveista, para avaliar o conhecimento sobre a vigilância do desenvolvimento infantil e as 

dificuldades encontradas pelos ACS para tal prática. 

Descrição de Riscos e Desconfortos: Como o estudo se limitará a resposta de questionário 

e entrevista os mesmos, não oferecerão qualquer dano físico ou psicológico aos seus participantes. 

Benefícios para os Participantes: O principal benefício será do conhecimento dos limites 

e possibilidades da vigilância do desenvolvimento infantil pelo ACS o que proporcionara um 

melhor direcionamento ao traçar as estratégias de acompanhamento do desenvolvimento infantil na 

Atenção Primária de Saúde. 

Forma de Obtenção da Amostra: A determinação do tamanho amostral será constituída de forma 

aleatória, constituída de voluntários que passaram pelo crivo dos critérios de inclusão e exclusão. 

 Como critério de inclusão, participaram todos ACS das duas Unidades de Saúde da Família 

selecionada para o estudo que tenham mais de 2 anos de profissão e como critério de exclusão, não 

participam para o presente estudo, indivíduos que não se propuseram a participar do estudo, ACS 

em situação especial nas unidades como carga horária reduzida ou “adaptadas. 

Garantia de Acesso: Em qualquer fase do estudo você terá pleno acesso aos profissionais 

responsáveis pelo mesmo nos locais e telefones indicados. 

mailto:Luborges10@gmaisl.com
mailto:simoneandradefisio@ig.com.br
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Garantia de Liberdade: Sua participação neste estudo é absolutamente voluntária. Dentro 

desta premissa, todos os participantes são absolutamente livres para, a qualquer momento, negar o 

seu consentimento ou abandonar o programa se assim o desejar, sem que isto provoque qualquer 

tipo de penalização. 

Direito de Confidencialidade: Os dados colhidos na presente investigação serão utilizados 

para subsidiar a confecção de artigos científicos, mas os responsáveis garantem a total privacidade 

e estrito anonimato dos participantes mas sem garantia de uma possível identificação já que o 

número de participante é muito reduzido, quer no tocante aos dados, quer no caso de utilização de 

imagens, ou outras formas de aquisição de informações. Garantindo, desde já a confidencialidade, a 

privacidade e a proteção da imagem e a não estigmatização, escusando-se de utilizar as 

informações geradas pelo estudo em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em 

termos de auto-estima, de prestigio ou de quaisquer outras formas de discriminação. 

Direito de Acessibilidade: Os seus dados específicos colhidos no transcurso da presente 

pesquisa ficarão total e absolutamente disponíveis para consulta, bem como asseguramos a 

necessária interpretação e informações cabíveis sobre os mesmos. Em caso de dúvidas ou 

perguntas, queira manifestar-se em qualquer momento, para explicações adicionais, dirigindo-se a 

qualquer um dos pesquisadores. 

Despesas e Compensações: As despesas, porventura acarretadas pela pesquisa, serão de 

responsabilidade da pesquisadora. Não havendo por outro lado qualquer previsão de compensação 

financeira. 

Após a leitura do presente Termo, e estando de posse de minha plenitude mental e legal, ou 

da tutela legalmente estabelecida sobre o participante da pesquisa, declaro expressamente que 

entendi o propósito do referido estudo e, estando em perfeitas condições de participação, dou meu 

consentimento para participar livremente do mesmo. 

Rio de Janeiro, ______ de _____________de 2012. 

Assinatura do Participante   

Nome Completo (legível)  

I

 Identidade  

 C

CPF nº 

 

Em atendimento à Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde e à 

Declaração de Helsinki de 1964, o presente Termo é confeccionado e assinado em duas vias, uma 

de posse do avaliado e outra que será encaminhada ao Comitê de Ética da Pesquisa (CEP) da 

Secretaria de Saúde do Município do Rio de Janeiro. 
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APÊNDICE IV 

 

 

Rua Riachuelo, 27, 6° andar / CEP: 20230-010  

Lapa – Rio de Janeiro– RJ 

Tel: (21) 3231-6135 

                                  ORÇAMENTO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Nome do Projeto: A Vigilância do desenvolvimento infantil pelo Agente Comunitário de Saúde - 

Limites e possibilidades. 

Pesquisador Responsável: Simone Andrade de Almeida e Silva  

Instituição/Unidade/Departamento: Mestrado em Saúde da Família 

Fonte: Universidade Estácio de Sá 

 VALOR R$ 

MATERIAL PERMANENTE  (pranchetas e 

canetas) 
                    15,00 

MATERIAL DE CONSUMO (impressos)                     100,00 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 

HONORÁRIOS DO PESQUISADOR                      0,00 

                        OUTROS  

TOTAL                      115,00 

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 

Este orçamento de projeto de pesquisa é apenas indicativo e visa a atender exigências da CONEP 

sistema SISNEP. A aprovação do protocolo pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Secretaria de 

Saúde do Rio de Janeiro, limita-se aos aspectos éticos da pesquisa e não implicando em nenhuma 

hipótese, compromissos financeiros da parte da Universidade com o desenvolvimento das 

atividades do projeto ou com o pesquisador.  

Outros comentários: As despesas ocorrerão sob a responsabilidade dos pesquisadores não 

acarretando ônus para a Universidade Estácio de Sá ou a Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro. 

 

____________________________________________________________ 

Pesquisadoras: Simone Andrade de Almeida e Silva 

                              Luciana Maria Borges da Matta Souza 
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APÊNDICE V 

CONSENTIMENTO DA COORDENÇÃO DA CAP 4 
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APÊNDICE VI 

FOLHA DE APROVAÇÃO DO CEP 
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