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Tendo em vista o atendimento integral à saúde da criança, se faz 

necessário promover seu acompanhamento no que concerne ao 

crescimento e desenvolvimento saudável, avaliação de riscos 

ambientais, socioeconômicos, nutricionais e biológicos, a fim de 

prevenir o adoecimento, identificar os mais vulneráveis e evitar 

hospitalizações.



Puericultura
1.1

A puericultura trata do acompanhamento sistemático das 

crianças saudáveis no que se refere ao seu crescimento e 

desenvolvimento, imunizações, amamentação, introdução da 

alimentação complementar, higiene, identificação precoce dos 

agravos e, também, orientação às mães sobre prevenção de 

acidentes. A atenção à criança pressupõe a atuação de toda a equipe 

de saúde de forma integrada, além do conhecimento da criança em 

seu ambiente familiar e social (CAMPOS et al., 2011; DEL CIAMPO et 

al., 2006). 

Segundo o Ministério da Saúde, o calendário mínimo de 

consultas de puericultura deve totalizar sete consultas. Assim 

sendo, recomenda-se que seja realizada uma consulta em cada um 

dos períodos descritos abaixo durante o primeiro ano de vida:

No segundo ano de vida, são recomendadas duas consultas 

semestrais e, a partir do terceiro ano, uma consulta anual.

PERÍODO DE 
VIDA

15
dias

1 
mês

2 
meses

4 
meses

6 
meses

9
meses

12 
meses



Puericultura
1.1

Nesse contexto, a consulta de 

enfermagem objetiva prestar 

assistência sistematizada por meio 

de planos de cuidado que contribuam 

para a promoção, proteção e 

reabilitação da saúde da criança 

(CAMPOS et al., 2011). 

Saiba mais

A consulta de enfermagem é privativa do enfermeiro e 

regulamentada pela Lei nº 7.498/86, que trata do Exercício 

da Enfermagem. Outras legislações vêm normatizando a 

consulta de enfermagem, como a Resolução COFEN/159, 

que confere obrigatoriedade à realização da consulta de 

enfermagem em todos os níveis de assistência à saúde em 

instituição pública e privada (CAMPOS et al., 2011).



Atribuições do Enfermeiro 
na Puericultura

1.2

No programa de puericultura, as atribuições do 

enfermeiro são: identificar riscos no crescimento e 

desenvolvimento da criança; preencher o gráfico de 

peso e estatura nos cartões da criança, informando 

às mães sua importância e sua interpretação; 

agendar a primeira consulta com o médico quando 

forem identificados riscos de agravos à saúde; 

relacionar os nascidos 

E orientar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) a 

realizar busca ativa para identificação dos faltosos do 

programa; realizar visita domiciliar sempre que 

necessário; verificar e administrar as vacinas conforme 

o calendário básico de vacinação; incentivar o 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os seis meses; 

orientar a alimentação complementar após os seis 

meses; orientar sobre a higiene individual e do 

ambiente; orientar sobre prevenção de acidentes de 

acordo com a faixa etária; avaliar o desenvolvimento 

neuropsicomotor; identificar dúvidas e dificuldades da 

mãe e da família, buscando esclarecê-las; promover 

atividades educativas na Unidade e na comunidade; 

prescrever medicamentos básicos, conforme a lei do 

exercício profissional. 
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Durante a assistência, várias ações são desenvolvidas pelo 

enfermeiro para propiciar condições adequadas para ao pleno 

desenvolvimento da criança. Com a realização da consulta de 

enfermagem, cria-se um espaço de análise e predição da situação de 

saúde da criança. Abaixo, estão sintetizadas as ações pertinentes à 

consulta:

Acolher a criança e responsável durante a consulta, observando o 

comportamento da criança, mãe e outros presentes;

Utilizar o prontuário para registro de informações atuais e resgate 

de informações pertinentes aos focos de atenção a serem 

avaliados, como dados da consulta anterior e informações socio 

ambientais;

Fazer os devidos registros no Cartão da Criança (crescimento, 

desenvolvimento, dentição, perímetro cefálico, etc);

Realizar exame físico da criança e registrar informações sobre 

história atual, pregressa e familiar;

Descrever estado clínico e formular diagnóstico de enfermagem;

Orientar a mãe ou acompanhante sobre alimentação e higiene da 

criança, verificando sua compreensão sobre as condutas 

necessárias para um bom desenvolvimento e manutenção do 

estado de saúde da criança;

Quando necessário, encaminhar para vacinação;
Agendar retorno;
Quando indicado, providenciar encaminhamento para consulta 
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Quando necessário, encaminhar para vacinação;

Agendar retorno;

Quando indicado, providenciar encaminhamento para consulta 

médica, informando e orientando a mãe ou acompanhante sobre 

a necessidade desta consulta.

Teste do Pezinho 

Vamos reforçar o aprendizado!

Teste de triagem

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012), toda 

criança em território nacional tem direito à triagem 

neonatal (teste do pezinho). A triagem neonatal é uma 

ação preventiva que visa identificar diversas doenças 

congênitas e infecciosas possibilitando seu tratamento 

precoce e específico. A coletanão deve ser inferior a 48 

horas de alimentação proteica (amamentação) e nunca 

superior a 30 dias, sendo o ideal entre o 3º e o 7º dia de 

vida. As gestantes devem ser orientadas sobre a 

importância do teste do pezinho e procurar um posto de 

coleta ou um laboratório indicado pelo pediatra dentro 

desse prazo. O teste possibilita o diagnóstico 

deh ipot i reo id i smo congên i to,  fen i l ce tonúr ia , 
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A consulta na primeira semana de vida é fundamental para a 

manutenção e qualidade do seguimento da criança, pois é nesse 

momento que a mãe e a família se encontram em situações que requerem 

mais apoio. Abaixo, estão listados os principais elementos a serem 

observados na primeira consulta e que vão subsidiar o seguimento 

(SECRETARIA DA SAÚDE, 2010):

Antecedentes pré e neonatais: realização de pré-natal (PN) pela 

mãe, intercorrência durante PN, uso de medicamentos, tipo de 

parto, intercorrência no parto e pós-parto, medidas 

antropométricas (peso, estatura, perímetro cefálico e torácico) 

ao nascer e APGAR. Pesar a criança e comparar com o peso ao 

nascer;

Perdas de mais de 10% podem indicar problemas e requer 

avaliação da amamentação de modo que a recuperação ocorra 

por volta do 10º dia;

Orientar a mãe sobre a importância do acompanhamento e 

crescimento e desenvolvimento da criança, com início da 

Puericultura na Unidade de Saúde;

Orientação sobre: vacinação (definição, importância e reação 

vacinal); utilidade e manuseio do cartão da criança; importância 

da realização do teste do pezinho; importância de evitar contato 

do RN com pessoas doentes; importância da estimulação da 

criança;
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Cuidados com coto umbilical para evitar infecções: higiene 

diária com água e sabão, uso do álcool a 70%, não utilização 

de faixas ou outros produtos no coto umbilical, mantendo-o 

sempre limpo e seco;

Banho diário: sabonete neutro sem perfume e não usar talco; 

ferver a água do banho se essa não for tratada;

Limpeza das roupas: sabão neutro, não utilizar alvejante e 

amaciante;

Lavagem das mãos antes de manipular o RN;

Limpeza da cavidade oral pelo menos uma vez por dia 

(preferencialmente durante o banho, com fralda umedecida 

enrolada no dedo indicador);

Orientar a limpeza da região anal e perianal a cada troca de 

fraldas com água morna e algodão para evitar lesões na pele;

Explicar que, nas meninas, a higiene da região anal e perianal 

deve ser feita no sentido da vulva para o ânus;

Orientar prevenção de acidentes: quedas, sufocamento, 

afogamento;

Banho de sol de 15 minutos, antes das 09 da manhã e/ou após 

as 16 horas;

Orientar a mãe sobre a consulta de puerpério;

Atentar para o estado emocional das puérperas, identificando 

possível depressão pós-parto.



Acompanhamento do 
Crescimento e 

Desenvolvimento

1.4

Todo contato entre os serviços de saúde e a criança deve ser 

aproveitado como oportunidade para a análise da sua saúde em caráter 

integral com foco na promoção da saúde. Por meio da avaliação periódica 

do ganho ponderal e do progresso individual da criança, é possível 

identificar aquelas sob maior risco de morbi/mortalidade, portanto, o 

acompanhamento da criança deve permitir a realização de condutas 

preventivas e curativas adequadas à fase de crescimento e 

desenvolvimento.

Avaliações do crescimento permitem conhecer o estado de bem-

estar geral de crianças individualmente, de grupos de crianças ou da 

comunidade onde vivem. Acompanhar adequadamente crianças desde 

seu nascimento permite prevenir e identificar desvios do crescimento 

normal e alertar sobre problemas gerais de saúde (WHO, 1995).

O crescimento normal é condicionado a inúmeros processos 

fisiológicos que dependem do atendimento de várias necessidades 

durante a vida fetal e a infância. Embora a adequação do crescimento seja 

insuficiente, por si só, para avaliar adequadamente o estado de saúde de 

um indivíduo ou de uma população, o crescimento físico normal é um pré-

requisito para qualquer estratégia de promoção do bem-estar infantil 

(VICTORA; ARAÚJO; ONIS, 2012).

1.4.1 O Crescimento
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1.4.1 O Crescimento

Peso ao nascer

Para acompanhar de forma adequada o 

crescimento de uma criança, é necessário o 

registro periódico e sistemático do peso no 

Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança, no 

qual  devem ser anotadas todas as 

in formações  sobre  sua h is tór ia  de 

crescimento e desenvolvimento. 

O indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal 

é o peso de nascimento da criança. Peso ao nascer menor que 2.500 g 

pode ser decorrente de prematuridade e/ou déficit de crescimento 

intrauterino. Recém-nascidos com menos de 2.500 g são 

classificados, genericamente, como de baixo peso ao nascer.

Os bebês de baixo peso ao nascer podem ser apenas bebês 

prematuros, assim classificados porque não completaram seu tempo 

normal de gestação e, portanto, de seu crescimento intrauterino, 

sendo chamados de bebês com peso adequado para a idade 

gestacional (AIG). No entanto, podem ser também bebês a termo (�

37 semanas) que não tiveram bom crescimento no útero, ou seja, 

apresentam retardo de crescimento, sendo chamados de pequenos 

para a idade gestacional (PIG). Pode ocorrer que bebês prematuros 

sejam também pequenos para a idade gestacional. Outros bebês 

podem ser grandes para a sua idade gestacional (GIG), como ocorre 

com bebês filhos de mães diabéticas.
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1.4.1 O Crescimento

O crescimento pós-natal

Em 2006 foram lançadas pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS as novas Curvas para Avaliação do Crescimento da Criança de 0 a 

5 anos. A recomendação para a elaboração de novas curvas foi 

aprovada pela Assembléia Mundial de Saúde da OMS, em 1994, e, 

desde então, o Programa de Nutrição da OMS coordenou um estudo 

mundial que teve início em 1996 com a participação de países 

representativos das seis principais regiões geográficas do mundo, com 

o Brasil representando a América Latina. 

As novas curvas de crescimento constituem um importante 

instrumento técnico para medir, monitorar e avaliar o crescimento de 

todas as crianças de 0 a 5 anos, independente da origem étnica, 

situação socioeconômica ou tipo de alimentação. Desnutrição, 

sobrepeso, obesidade e condições associadas ao crescimento e à 

nutrição podem ser detectadas e encaminhadas precocemente na 

criança. 

Com a utilização dessas novas 

curvas, a equipe de saúde tomará 

conhecimento dos padrões do que 

constituem uma boa nutrição, saúde 

e desenvolvimento infantil. 
 

Saiba mais
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1.4.1 O Crescimento

Curvas de crescimento da Organização Mundial da 
Saúde – OMS

Aprenda como interpretar as curvas de crescimento:

O crescimento individual das crianças pode ter uma grande 

variação. Várias medidas de crescimento colocadas como pontos no 

gráfico ao longo do tempo e unidas entre si formam uma linha. Essa linha 

representa o crescimento da criança, ou seja, sua curva de crescimento, 

que sinaliza se a criança está crescendo adequadamente ou não.

A linha verde corresponde ao escore z 0. As outras linhas indicam 

distância da mediana.

Um ponto ou desvio que esteja fora da área compreendida entre 

as duas linhas vermelhas indica um problema de crescimento.

A curva de crescimento de uma criança que está crescendo 

adequadamente tende a seguir um traçado paralelo à linha 

verde, acima ou abaixo dela.

Qualquer mudança rápida nessa tendência (desvio da curva da 

criança para cima ou para baixo do seu traçado normal) deve ser 

investigada para determinar a causa e orientar a conduta.
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1.4.1 O Crescimento

Vamos conhecer as curvas de crescimento utilizadas pelo Ministério 

da Saúde e disponíveis no cartão da criança: 

Um traçado horizontal indica que a criança não está crescendo, o 

que necessita ser investigado.

Um traçado que cruza uma linha de escore z pode indicar risco. O 

profissional de saúde deve interpretar o risco baseado na 

localização do ponto (relativo à mediana) e na velocidade dessa 

mudança.

Com relação às curvas de perímetro cefálico, é importante 

lembrar que as alterações do desenvolvimento infantil são mais 

sensíveis e precoces do que o crescimento da cabeça.
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Curva: PESO/IDADE 

A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento 

de uma criança, nos serviços básicos de saúde, é o registro periódico do 

peso no Gráfico Peso/Idade do Cartão da Criança.

Este gráfico possui um eixo vertical e um eixo horizontal. O eixo 

vertical corresponde ao peso em quilogramas. Inicia-se com 1 kg e 

aumenta de 1 em 1 kg. O eixo horizontal corresponde à idade da criança 

em meses e vai do nascimento (0 meses) até 72 meses.  

1.4.1 O Crescimento
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a) Na medição, observe a posição do peso em relação aos pontos de 

corte superior e inferior:

* Observação: Este não é o índice antropométrico mais 

recomendado para a avaliação do excesso de peso entre 

crianças. Avalie esta situação pela interpretação dos índices 

de peso para estatura ou IMC para idade.

1.4.1 O Crescimento

VALORES CRÍTICOS DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

<�Escore-z�-3

��Escore-z�-3�e�<�Escore-z�-2

Muito�baixo�peso�para�a�idade

Muito�baixo�peso�para�a�idade

��Escore-z�-2�e���Escore-z�+2 Peso�adequado�para�a�idade

>�Escore-z�+2 Peso�elevado�para�a�idade*
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Curva: ESTATURA/IDADE 

No caso específico de déficits de estatura, a causa mais provável é a 

associação entre dieta deficiente e ocorrência de infecções pregressas, 

refletindo, assim, o passado de vida da criança, sobretudo suas condições 

de alimentação e morbidade. Nesses casos, a história clínica e social são 

muito importantes e os casos devem ser acompanhados com orientação 

alimentar e cuidados gerais, objetivando a recuperação total ou parcial 

desse déficit.

1.4.1 O Crescimento
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No entanto, déficits muito acentuados, afastando o diagnóstico de 

desnutrição primária, sobretudo de crianças de famílias de bom padrão 

socioeconômico, devem ser encaminhados aos especialistas para afastar 

diagnósticos de doenças metabólicas genéticas ou infecções crônicas que 

interferem no crescimento linear.

1.4.1 O Crescimento

VALORES CRÍTICOS DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

<�Escore-z�-3

��Escore-z�-3�e�<�Escore-z�-2

Muito�baixa�estatura�para�a�idade

Baixa�estatura�para�a�idade

��Escore-z�-2 Estatura�adequada�para�a�idade
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Curva: IMC/IDADE OU PESO/ESTATURA

Para facilitar o preenchimento do gráfico de IMC, utilize a tabela de 

cálculo de IMC da Caderneta de Saúde da Criança.

1.4.1 O Crescimento

VALORES CRÍTICOS DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL

<�Escore-z�-3

��Escore-z�-3�e�<�Escore-z�-2

Magreza�acentuada

Magreza

��Escore-z�-2�e���Escore-z�+1 Eutrofia

��Escore-z�+1�e���Escore-z�+2

��Escore-z�+2�e���Escore-z�+3

Risco�de�sobrepeso

Sobrepeso

>�Escore-z�+3 Obesidade
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1.4.1 O Crescimento

Pratique em seu trabalho!

É mais fácil interpretar o que os gráficos 

querem dizer quando nós praticamos, não é? 

Que tal você observar como está o 

crescimento das crianças que são atendidas 

na UBS de que você faz parte através das 

curvas de crescimento disponíveis no cartão 

da criança? Mãos à obra!
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O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil é 

uma das ações básicas desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para 

atenção à saúde da criança.

1.4.2 O desenvolvimento

A abordagem inicial do desenvolvimento e 

das técnicas de estimulação, como atenção 

primária, é de responsabilidade do membro 

da equipe de saúde que atende a criança 

(LEÃO et a l . ,  1998).  As etapas de 

desenvolvimento são as mesmas para as 

crianças de todos os povos do planeta, apesar 

de as diferenças do meio geográfico, das 

condições de vida, de valores culturais e das 

estruturas sociais serem determinantes na 

avaliação de cada criança (SCHMITZ, 2000).

“O desenvolvimento é um fenômeno contínuo: cada 

etapa prepara a seguinte, embora os limites que as 

separam sejam vagos. [...] O desenvolvimento é 

também um processo global: a criança cresce, 

encorpa e se desenvolve no plano intelectual, social e 

afetivo. Esses desenvolvimentos estão estreitamente 

ligados uns aos outros, recebendo influências comuns” 

(STEFANE, 2000).



Acompanhamento do 
Crescimento e 

Desenvolvimento

1.4

De acordo com essas características, podem ser estabelecidos 

limites de normalidade, idades mínima e máxima, em que cada marco do 

desenvolvimento pode ser observado.

1.4.2 O desenvolvimento

Cada criança possui um ritmo e uma velocidade 

de desenvolvimento, mas os marcos devem ser 

observados de acordo com a faixa etária. Se há falha 

em alcançar algum marco do desenvolvimento, para a 

idade, a investigação da situação ambiental, da relação 

com a mãe e demais familiares, e a oferta de estímulos 

são necessários para a reversão do problema. Porém, 

se há persistência do atraso por mais de duas 

consultas consecutivas, há necessidade de encaminhar 

a criança para referência ou serviço de maior 

complexidade (BRASIL, 2002). 
 

Saiba mais
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IMPORTANTE – crianças nascidas prematuras devem ter seu 

marco de desenvolvimento e curvas de crescimento avaliados de acordo 

com sua idade gestacional corrigida até o segundo ano de vida.

1.4.2 O desenvolvimento

Etapas do desenvolvimento

Em relação ao desenvolvimento, várias áreas são analisadas de 

acordo com as ações reflexas, voluntárias, espontâneas e aprendidas do 

comportamento, sendo agrupadas em sete campos: motor grosso e fino, 

linguagem, cognitivo, pessoal, social e espiritual (BOWDEN; 

GREENBERG, 2003).

Sintetizamos as características do desenvolvimento no quadro 

abaixo:

O desenvolvimento motor é a capacidade de 

realizar movimentos por determinação de 

sua própria vontade e é dividido em duas 

áreas: motor grosso e motor fino. O motor 

grosso compreende a maturação da postura, 

o equilíbrio da cabeça, o sentar, o engatinhar, 

o ficar de pé e o andar. As habilidades do 

motor fino incluem o emprego das mãos e 

dedos na preensão de objetos e execução de 

determinadas atividades, tais como apanhar, 

alongar, empilhar, introduzir e retirar objetos.

Desenvolvimento 

Motor
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1.4.2 O desenvolvimento

O desenvolvimento cognitivo consiste em 

alterações ligadas à idade que ocorrem nas 

atividades mentais. As crianças nascem com 

os potenciais herdados para o crescimento 

intelectual, mas elas devem desenvolver esse 

potencial por meio da interação com o 

ambiente. Com o desenvolvimento cognitivo, 

as crianças adquirem a capacidade de 

raciocinar a forma abstrata, pensar de 

maneira lógica e organizar funções 

intelectuais (WHALEY; WONG, 1999).

Desenvolvimento 

Cognitivo

O desenvolvimento pessoal e social abrange 

todos os comportamentos que constituem a 

adaptação social. Nele se incorporam as 

normas de convivência próprias da cultura 

em que a criança nasce. Ela desenvolve 

inicialmente sua capacidade de tornar-se 

independente nas atividades de vida diária 

(alimentar-se e despir-se), construindo essa 

independência na família e, posteriormente, 

de forma social mais ampla (parentes, escola 

e sociedade).

Desenvolvimento 

Pessoal
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1.4.2 O desenvolvimento

O desenvolvimento da linguagem é uma 

aprendizagem em que intervêm uma 

multiplicidade de variáveis. Não se trata de 

um simples trabalho de imitação. Por meio da 

palavra, organiza-se o pensamento e 

estrutura-se a realidade. A linguagem é o 

produto de uma delicada e sutil atividade 

intelectual que necessita de estimulação 

social. Inclui toda a forma de comunicação 

visível e audível, vocalizações, palavras e 

orações, bem como imitações e compreensão 

do que dizem as outras pessoas. A aquisição 

da palavra passiva (compreender) é anterior 

à linguagem ativa (falar) (WHALEY; WONG, 

1999).

Desenvolvimento 

da Linguagem

O desenvolvimento espiritual dá-se a partir 

das crenças esp i r i tua is ,  que estão 

intimamente ligadas à porção moral e ética 

de autoconceito da criança e, assim, deve ser 

considerado como parte das necessidades 

básicas da criança. Estendendo-se além da 

religião (um grupo de crenças e de práticas), 

a espiritualidade afeta a pessoa como um 

todo, ou seja: mente, corpo e espírito 

(WHALEY; WONG, 1999).

Desenvolvimento 

Espiritual
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Desenvolvimento: como avaliar?

Durante sua avaliação no grupo de crianças até dois anos, tente 

observar se a criança apresenta os seguintes comportamentos:     

1 MÊS A MENOR QUE 2 MESES

 Vocaliza

 Esperneia alternadamente

 Sorriso social

 Abre as mãos

MENOR DE 1 MÊS

 Reflexo de moro

 Reflexo cócleo-palpebral

 Reflexo de sucção

 Braços e pernas flexionados

 Mãos fechadas

9 MESES

 Brinca de esconde – achou

 Transfere objetos de uma mão 

para outra

 Duplica sílabas

 Senta sem apoio

6 MESES

 Alcança um brinquedo

 Leva objetos à boca

 Localiza o som

 Rola

4 MESES

 Responde ao examinador

 Segura objetos

 Emite sons

 Sustenta a cabeça

2 MESES

 Fixa o olhar no rosto do 

examinador ou da mãe

 Segue objeto na linha média

 Reage ao som

 Eleva a cabeça
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A verificação de alterações no desenvolvimento possibilita ações 

rápidas e dirigidas que, quando implementadas, proporcionam melhor 

qualidade de vida para a criança e sua família. A detecção precoce de 

atrasos no desenvolvimento resulta em recuperação de 80% a 90% dos 

casos, de intervenções imediatas e simples, como orientação à família e 

estimulação simples e adequada ao problema (LEÃO et al., 1998).      

15 MESES

 Executa gestos a pedido

 Coloca blocos na caneca

 Produz uma palavra

 Anda sem apoio

12 MESES

 Imita gestos

 Faz pinça

 Jargão

 Anda com apoio

24 MESES

 Tira roupa

 Constrói torre de três cubos.

 Aponta duas figuras

 Chuta a bola

18 MESES

 Identifica dois objetos

 Rabisca espontaneamente

 Produz três palavras

 Anda para trás

Saiba mais sobre avaliação do desenvolvimento 

na publicação Saúde da Criança: Acompanhamento de 

Crescimento e Desenvolvimento Infantil do Ministério 

da Saúde disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescim

ento_desenvolvimento.pdf 

 

Saiba mais
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