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RESUMO
A consulta de enfermagem para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD)
infantil é uma atividade incorporada às ações de atenção primária à saúde, visto que se
constitui de um modelo assistencial adequado às necessidades de saúde da população infantil.
Durante uma consulta de enfermagem para avaliação do CD, o enfermeiro utiliza gráficos,
observa o desenvolvimento, o ganho ponderal e o de estatura, faz levantamentos do estado de
saúde da criança, além das necessidades e orientações quanto às preocupações dos pais. O
estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma ação de acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 meses em uma unidade de saúde no
município de Cacoal. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, de uma
ação realizada por acadêmicos do 6° período de Enfermagem resultante de uma atividade
desenvolvida na disciplina de Enfermagem Pediátrica com supervisão da docente da
disciplina. Foi utilizada balança pediátrica, fita métrica, e caracterização dos acadêmicos na
realização da ação. Foi realizada avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil
(comprimento, peso, calculado o IMC e perímetro cefálico), utilizando os parâmetros e
escores preconizados pelo Ministério da Saúde, bem como avaliação da situação vacinal, na
oportunidade realizaram-se orientações ao responsável da criança sobre a importância do
cuidado continuado por meio da puericultura. A ficha de acompanhamento do
desenvolvimento deve compor o prontuário da criança e ser utilizada em todas as consultas a
fim de detectar qualquer alteração no desenvolvimento normal. A realização desta ação
possibilitou aos acadêmicos experiência sobre a avaliação do crescimento e desenvolvimento
das crianças, bem como, a funcionalidade do programa CD dentro da Atenção Básica,
considera-se a partir da experiência obtida que, a saúde das crianças não se restringe somente
a área da saúde, mas também, a todo os que assistem esse processo.
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