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Introdução: A mortalidade infantil no Brasil é uma grande preocupação e um desafio para o sistema de 
saúde e sociedade (1).A consulta de enfermagem infantil(CE) é uma estratégia de atendimento específica 
para acompanhamento do CD da criança através de consultas, possibilitando redução da morbimortalidade 
em menores de seis anos de idade(2). Objetivos: refletir sobre a consulta de enfermagem no 
acompanhamento do CD infantil. Métodos: revisão da literatura desenvolvida por aluna do quarto ano de 
graduação em Enfermagem,pelo Projeto de Extensão Universitária. Consultados:Biblioteca Regional de 
Medicina,SCIELO,site do MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOOGLE ACADÊMICO.Descritores: consulta de 
enfermagem, enfermagem pediátrica, desenvolvimento infantil. Resultados: CE à criança embasada por 
conhecimentos científicos e habilidades, e articulada à equipe multiprofissional, é importante ação no 
acompanhamento do CD infantil(3).Contudo, em algumas unidades ainda não há a CE(4).Algumas CE 
seguem o modelo biomédico,fugindo do olhar holístico preconizado pelo MS(3).Vantagens da 
CE:estabelecimento e fortalecimento de vínculo entre cliente e família,desenvolvimento da criança,melhor 
qualidade da assistência prestada, confiança das mães em relação ao enfermeiro e melhor adesão ao 
tratamento e orientações(2).As dificuldades encontradas para a realização da CE:excesso de atividades do 
enfermeiro,despreparo,desorganização das ações para o acompanhamento do CD das crianças,processo 
de trabalho da equipe voltado para cura em detrimento das ações preventivas(5).Considerações finais:A 
demanda da saúde infantil é grande e por isso a implantação da CE é importante na melhoria da qualidade 
da saúde.É necessário investir na formação dos enfermeiros durante a graduação e nos serviços de 
saúde,organizar as ações de enfermagem no acompanhamento do CD infantil na unidade em 
geral.Referências:1.Brasil.Ministério da Saúde. Manual de Vigilância do óbito infantil e fetal e do comitê de 
prevenção do óbito infantil e fetal.Secretaria de Atenção à Saúde.Editora do Ministério da Saúde 
20092.Oliveira VC,Cadete MMM.A consulta de enfermagem no acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil.REME-Rev Min Enf.Jan/Mar2007;11(1):77-803.Assis WD,Collet N, Reichert APS, 
Sá LD.Processo de trabalho da enfermeira que atua em puericultura nas unidades de saúde da família.Rev 
Bras Enferm Brasília-2011/jan-fev;64(1):38-464- Figueiredo GLA, Mello DF.A prática de enfermagem na 
atenção à saúde da criança em Unidade Básica de saúde.Rev Latino-am Enfermagem.Julho-agosto 
2003;11(4):544-515.Ribeiro CA,Silva CV, Saparolli ECL.Consulta de enfermagem à criança num projeto de 
integração docente-assistencial:experiência de implantação.Acta Paul Enferm.Abr/jun2002;15(2):79-88 
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