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RESUMO

Introdução: A presença dos gestores na Atenção Primária à Saúde (APS)
é de fundamental importância, dado que ele realiza diversas ações para a
promoção e a prevenção em saúde. O gestor desenvolve ações em
diversas esferas, inclusive as condutas voltadas ao desenvolvimento
infantil. Nesse prisma, sabe-se que há desaﬁos para a implementação de
tais intervenções que contemplem esse público e que estejam em
consonância com as premissas da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Criança (PNAISC). Objetivo: Analisar as ações realizadas pelos
gestores da Atenção Primária à Saúde voltadas ao desenvolvimento
infantil. Método: Trata-se de uma revisão de literatura realizada no mês
de setembro do ano de 2020, nos portais e ou nas bases de dados
eletrônicas Pubmed/Medline , Web of Science , BVS, Cinahl e Google
Scholar. Foram incluídos artigos cientíﬁcos que responderam ao objetivo
do presente estudo, sem restrição de tempo. Foram encontrados 1819
artigos; destes, cinco compuseram os critérios de inclusão previamente
estabelecidos. Resultados: Dois estudos foram publicados no Brasil, um
em Singapura, um na África do Sul, e um na Grécia. Evidenciou-se que os
estudos foram publicados, em sua maioria, entre 2018 e 2019. As
obras retratam que existem défices de gestores que atuam na vertente do
desenvolvimento infantil e que a atenção prestada ao público-alvo
(criança) é, em sua maioria, ausente nos serviços de saúde,
especialmente no tocante ao desenvolvimento infantil. No entanto, alguns
estudos indicam que algumas ações são realizadas para o
desenvolvimento infantil cujas quais enfocam a vigilância em saúde, a
prevenção de danos, a promoção da saúde e o monitoramento da criança
junto à família. Considerações ﬁnais: Conclui-se que há uma lacuna no
tocante às publicações que abordam as ações de gestores da Atenção
Primária à Saúde atuantes na vertente do desenvolvimento infantil.
Todavia, os estudos elencados, nesta revisão, aludem aos desaﬁos que os
gestores perpassam e à necessidade de ﬁrmar compromisso no que tange
ao desenvolvimento infantil.
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