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Sabe-se que a Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal 

modelo de organização da atenção primária à saúde no Brasil, “que tem 

como proposta o cuidado integral de pessoas, em seu contexto familiar 

e comunitário, tendo como suporte teórico e prático a integralidade da 

atenção, a promoção da saúde e a vigilância em saúde” (SARTI et al., 

2012).

Os serviços realizados pelas equipes de Saúde da Família devem 

ser organizados de forma que atendam às demandas da população e 

necessidades de saúde não percebidas, como o rastreio de doenças e 

educação em saúde. Assim, cuidados voltados para uma população 

específica devem incluir a atenção a esse público, a vigilância dos 

problemas mais importantes e seus determinantes (DEL CIAMPO etal., 

2006). 

 

O planejamento de intervenções preventivas e terapêuticas mais 

efetivas em saúde da criança exige, também, um movimento para a 

melhoria dos níveis de saúde e das condições de vida de suas famílias. 

Assim, os profissionais das equipes de Saúde da Família devem 

convidar a população para participar do planejamento das ações de 

saúde, evitando que esta seja uma prática voltada apenas para a 

resolução de problemas imediatos surgidos. As ações em saúde devem 

ser integradas e direcionadas para os principais problemas da área 

adscrita, fazendo-se necessária a utilização dos subsídios provenientes 

dos sistemas de informação, a articulação com outros setores para o 

desenvolvimento de estratégias de intervenção, e, principalmente, o 

estabelecimento de vínculo com a população.
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Ações de caráter preventivo e de promoção de saúde devem, 

necessariamente, trabalhar com a educação da criança e de seus 

familiares, através de orientações que antecipem os riscos de agravos 

à saúde e ofereçam medidas preventivas mais eficazes. Para tanto, a 

criança deve ser entendida em seu ambiente familiar e social, assim 

como o comportamento das pessoas que lhe prestam cuidados nas 

etapas do seu desenvolvimento, considerando o contexto 

socioeconômico, histórico, político e cultural em que a família está 

inserida.

O planejamento de ações e avaliação de riscos em saúde da 

criança deve, ainda, considerar as particularidades de cada faixa etária 

(recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente) e ter 

como objetivos: 

Vigiar o crescimento físico e o desenvolvimento neuropsicomotor e 

intelectual;

Ampliar a cobertura vacinal;

Promover a educação alimentar e nutricional;

Promover a segurança e a prevenção de acidentes;

Promover a prevenção de lesões intencionais, principalmente no 

ambiente doméstico;

Estimular a promoção da saúde e a prevenção das doenças mais comuns 

na comunidade;

Promover a higiene física e mental e a prática de atividades de lazer 

adequadas às faixas etárias;

Propiciar a socialização, estimulação cultural e adaptação da criança e do 

adolescente em seu meio social (DEL CIAMPO etal., 2006).
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Dentre as atribuições dos profissionais pertencentes às equipes 

de atenção básica, onde estão incluídas as equipes de Saúde da Família, 

é atribuição comum a todos os profissionais:

A ferramenta que contém informações sobre as crianças de uma 

comunidade é a Ficha de Cadastro Familiar (Ficha A), em que as equipes 

de Saúde da Família cadastram todas as famílias da área adscrita, 

destacando todos os moradores do domicílio e suas peculiaridades. 

Após o reconhecimento das crianças da área de cobertura, estas devem 

ser cadastradas na Unidade de Saúde da Família (USF), para abertura 

de prontuário de atendimento da equipe multiprofissional.

Os profissionais devem verificar se as mães 

receberam na maternidade a Caderneta da Criança, 

para que nela sejam feitas anotações dos marcos de 

crescimento e desenvolvimento em cada 

atendimento. A Caderneta da Criança deve ficar 

com a mãe da criança, para que possa disponibilizar 

para a equipe de Saúde da Família sempre que for 

solicitada nas visitas domiciliares ou na USF.

[...] manter atualizado o cadastramento das famílias e dos 

indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 

municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a 

análise da situação de saúde considerando as 

caracter íst icas socia is,  econômicas, cul turais, 

demográficas e epidemiológicas do território, priorizando 

as situações a serem acompanhadas no planejamento local 

(BRASIL, 2011).
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A garantia da qualidade da atenção prestada nos serviços da 

Atenção Básica em Saúde (ABS), especificamente pelas equipes da ESF, 

é um dos grandes desafios atuais do SUS. O Ministério da Saúde 

assegura que a qualidade da atenção prestada pelas equipes de Saúde 

da Família pode ser verificada a partir dos princípios e diretrizes 

específicos da ESF, associados ao tempo de trabalho da equipe e à 

sustentabilidade das suas ações, onde estas precisam ser 

compreendidas à luz dos princípios de integralidade, universalidade, 

equidade e participação social (BRASIL, 2005).

Para tanto, o Ministério da Saúde apresentou a proposta de 

Avaliação para Melhoria da Qualidade (AMQ) da ESF, objetivando 

consolidar a Política de Monitoramento e Avaliação no âmbito da 

Atenção Básica. Esta metodologia de gestão interna e de auto avaliação 

busca alcançar a melhoria da qualidade dos serviços e das práticas de 

saúde, para solidificar a Estratégia como o eixo estruturante de 

reorganização da ABS com reflexos no sistema de saúde como um todo 

(BRASIL, 2005).

Saiba mais sobre a Avaliação para 

Melhoria da Qualidade da Estratégia 

Saúde da Família no site:
http://dtr2002.saude.gov.br/proesf/

autoavaliacaoesf/paginas/amqoquee.

asp
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Os profissionais que atuam na ESF precisam de uma formação 

generalista, com especialização em Saúde da Família. Ações de saúde 

voltadas para a criança, como a puericultura, são comumente prestadas 

por tais profissionais, mas muitos casos são encaminhados para os 

serviços que contam com o médico especialista em pediatria.

De acordo com o Ministério da Saúde, as USF trabalham com a 

concepção de equipe de referência territorial, onde é sua 

responsabilidade a atenção integral aos sujeitos da sua área de 

cobertura. Assim, pensar a ESF e o matriciamento de pediatria é pensar 

em um arranjo organizacional que complementa as equipes de 

referência, onde o apoio matricial é uma alternativa ao 

encaminhamento e pode ser  prestado por  serv iços de 

referência/especialidades, por especialistas isolados ou outros 

profissionais que lidam com o doente (BRASIL, 2004).

No contexto da ABS, o Matriciamento de Pediatria implica no 

suporte assistencial e técnico-pedagógico às equipes de Saúde da 

Família, para que estas incorporem conhecimentos para lidar com casos 

mais simples. Os serviços de referência podem participar junto às 

equipes de referência da elaboração de projetos terapêuticos de 

pacientes que são tratados simultaneamente pelas suas equipes. Tal 

proposta pode ter efetividade a partir de supervisão de atendimentos e 

discussão de casos, assim como intervenções conjuntas, respeitando a 

ações de complexidade básica, como promoção, proteção e 

recuperação da saúde.
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Tome Nota

O apoio matricial em saúde objetiva 

assegurar retaguarda especializada a 

equipes e profissionais de referência, 

segundo duas d imensões:  supor te 

assistencial e técnico-pedagógico. Sua 

operacionalização depende da construção 

compartilhada de diretrizes clínicas e 

sanitárias e de critérios para acionar o apoio 

(BRASIL, 2004).

Não esqueça! 

O apoio matricial implica sempre na 

construção de um projeto terapêutico 

integrado. Tal lógica torna possível o vínculo 

terapêutico, uma vez que amplia a oferta de 

ações em saúde sem que o usuário deixe de 

ser assistido pela equipe de referência do seu 

território.

UNA
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Para desenvolver ações educativas de prevenção de agravos 

na saúde da criança, é necessário estabelecer parcerias com outros 

setores, como instituições de educação infantil, associações 

comunitárias e centros de referência, além do ambiente da USF e o 

domiciliar.

A equipe da ESF deve acolher toda demanda que surgir na 

Unidade, buscando sempre respondê-la da forma mais qualificada. 

Deve priorizar o atendimento às crianças com sinais de gravidade 

ou risco, referenciado-as, quando necessário, para os serviços da 

rede articulada de saúde. Uma vez assistida na ABS, é de 

fundamental importância que a criança e sua família sejam 

acompanhadas de forma contínua, através do agendamento de 

retorno e visita domiciliar, conforme a necessidade da criança. Tal 

prática deve visar o aumento da resolubilidade da assistência e 

diminuir internações desnecessárias, assim como seqüelas ou 

mortes por causas evitáveis.
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Há muito tempo, promover e recuperar a saúde e o 

bem-estar da criança tem sido prioridade dentro da 

assistência à saúde infantil, garantindo o crescimento e o 

desenvolvimento adequados dos menores nos aspectos físico, 

emocional e social. É papel da equipe de Saúde da Família 

assegurar o pleno desenvolvimento da criança, que pode ser 

feito através das consultas de puericultura, com o enfoque de 

prevenção e de promoção da saúde, para que esta atinja a 

vida adulta sem influências inadequadas e problemas trazidos 

da infância. 



Síntese da Unidade 

37

Na Unidade 2, focalizam-se 

as ações em saúde 

desenvolvidas na ESF voltadas 

para a saúde da criança. 

Espera-se que você possa levar 

todo o conteúdo trabalhado 

para seu ambiente de trabalho 

e, em equipe, colocar em 

prática os princípios e diretrizes 

que orientam a ESF e o SUS.
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