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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa descritiva que problematiza a 
prática do profissional da Estratégia Saúde da Família (ESF), diante da linha de 
cuidado integral à saúde da criança, e a correlação dessa prática com a formação 
acadêmica. Objetivos: Compreender aspectos da prática profissional e a sua 
correlação com a formação, para efetivar a linha de cuidado integral à saúde da 
criança na ESF. Identificar aspectos da formação profissional relacionados com a 
linha de cuidado integral à saúde da criança. Analisar se as práticas profissionais 
contemplam a singularidade do cuidado integral à saúde da criança. Descrever 
potencialidades e limitações das práticas profissionais, frente à singularidade da 
linha de cuidado integral à saúde da criança nas unidades de ESF. Indicar 
estratégias para reorientações da prática profissional perante a linha de cuidado 
integral à saúde da criança. Metodologia: Este trabalhou foi realizado em 2017 por 
meio de uma pesquisa de campo em uma unidade de ESF no município do Rio de 
Janeiro. A abordagem foi de natureza qualitativa, descritiva e exploratória, do tipo 
estudo de caso. Após aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, realizou-se 
trabalho de campo com observação não participante e entrevistas com profissionais 
atuantes na ESF (médicos e enfermeiros), diretamente ligados à linha de cuidado 
integral à saúde da criança. Analisaram-se os dados a partir da análise temática. 
Resultados: Foram geradas três categorias: Fragilidade da formação acadêmica 
referente à temática saúde da criança na Atenção Primária à Saúde; Desconexão 
entre teoria e prática frente ao cuidado integral à saúde da criança; Entre muitos 
limites e algumas possibilidades na efetivação de práticas resolutivas. Conclusão: 
Considera-se que há um frágil preparo dos profissionais de saúde da ESF para 
efetivar a linha de cuidado integral à saúde da criança. Portanto, indicam-se ações 
de educação permanente aos profissionais para a qualificação das práticas, assim 
como a ampliação das discussões sobre o tema na formação acadêmica, o que 
poderá garantir à população infantil uma assistência resolutiva, integral e universal. 
Também foi construído um produto tendo por base as demandas do local, ou seja, 
uma proposta de complementações no prontuário eletrônico (PE) com um “guia” 
orientador às ações desempenhas pelos profissionais diante da linha de cuidado 
integral à saúde da criança. 

 
Descritores: Formação profissional; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; 
Saúde da Criança; Estratégia Saúde da Família. 



 

 

ABSTRACT 

 

It is a descriptive qualitative research that problematizes the practice of the Family 
Health Strategy (ESF) professional, considering the line of integral care to the child's 
health and the correlation with his academic formation. Objectives: To understand 
aspects of the professional practice and its correlation with the training to carry out 
the line of integral health care of the child in the FHS. Identify aspects of professional 
training related to the line of comprehensive child health care; To analyze if the 
professional practices contemplate the singularity of the integral health care of the 
child; Describe the potential and limitations of professional practices in relation to the 
uniqueness of the line of comprehensive child health care in FHS units; Indicate 
strategies for reorientation of professional practice towards the line of integral health 
care for the child. Methodology: Conducted in 2017 through a field work in an ESF 
unit in the city of Rio de Janeiro. The approach was qualitative, descriptive and 
exploratory, of the case study type. After approval by the Research Ethics 
Committee, fieldwork was carried out with non-participant observation and interviews 
with professionals working at the FHS (Physicians and Nurses), directly linked to the 
child's comprehensive health care line. Data analyzed from the thematic analysis. 
Results: Three categories were generated: Fragility of the academic formation 
related to the health issue of the child in the Primary Attention in Health; 
Disconnection between theory and practice regarding integral child health care; 
Among many limits and some possibilities in the implementation of resolutive 
practices. Conclusion: It is considered that there is a fragile preparation of the health 
professionals of the FHT to carry out the line of integral health care of the child. 
Therefore, permanent education actions are indicated to the professionals to qualify 
the practices, as well as the expansion of the discussions on the subject in the 
academic formation, which can guarantee to the child population a complete, 
universal and resolute assistance. A product was also built based on the demands of 
the place, that is, a proposal of complements in the electronic medical record (PE) 
with a "guide" guiding the actions performed by the professionals in front of the line of 
integral health care of the child. 
 
Keywords: Vocational training; Training of Human Resources in Health; Child 
Health; Family Health Strategy. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Motivação 

 

A escolha do tema deste trabalho surgiu de inquietações e vivências que 

tiveram início na minha formação acadêmica de graduação e de residência em 

Saúde da Criança. Na graduação realizada na Universidade Federal Fluminense, 

tive a oportunidade de me aproximar do cenário da Pediatria, ao desenvolver ações 

como monitora da disciplina Saúde da Criança II. Ali tive o primeiro contato com a 

assistência e a formação dos profissionais relacionados à saúde da criança. Naquele 

momento, observei que a maioria dos estudantes não apresentava uma boa relação 

com a pediatria, o que se devia à singularidade e à complexidade das necessidades 

desta população. 

Ainda na graduação, participei do projeto de Iniciação Científica na ENSP/ 

FIOCRUZ, agregando mais conhecimentos, observações e vivências sobre a Política 

de Atenção Integral à Saúde da Criança, relacionada ao Programa de Triagem 

Neonatal do Estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, tive a oportunidade de 

colher dados para uma pesquisa em diversos municípios do Rio de Janeiro e, assim, 

traçar um panorama das ações desempenhadas pelos profissionais e pelo Programa 

quanto à triagem neonatal. 

Em 2011, após findar a graduação e por afinidade com a Pediatria, iniciei o 

Curso de Especialização nos moldes de Residência em Enfermagem Pediátrica no 

Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 

Figueira (IFF/Fiocruz). Nesse contexto, novamente minhas inquietações e 

observações afloraram ao perceber que os cuidados às crianças assistidas naquele 

cenário eram pouco resolutivos. No que se referia à continuidade da assistência 

após alta hospitalar, observei que as unidades de Atenção Básica de Saúde (ABS) 1 

                                            
1 Neste estudo, usaremos o termo Atenção Básica de Saúde como sinônimo de Atenção Primária à 
Saúde. 
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não se encontravam preparadas para acolher crianças com os mais variados graus 

de complexidade frente às suas demandas de cuidado em saúde. 2 

Durante o Curso de Residência pude transitar por diversos setores, inclusive 

pelo Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar (PADI), que presta 

assistência a crianças em domicílio, comprovando, mais uma vez, a dificuldade de 

manter a rede de assistência integrada, principalmente para as crianças com 

doenças crônicas, entre a Atenção Básica de Saúde e a atenção terciária. Assim, o 

produto final desta Especialização foi a Monografia intitulada Adaptações de famílias 

ao cuidado de crianças com síndrome do intestino curto: bases para a enfermagem. 

Os resultados mostraram a incapacidade da resposta completa e resolutiva às 

necessidades de saúde da criança com doença crônica pela descontinuidade da 

rede de assistência. 

Destaco ainda minha experiência profissional desde que ingressei em 

cenários da Atenção Básica de Saúde, no município do Rio de Janeiro, como 

enfermeira da Estratégia Saúde da Família (ESF). Nesse contexto, assumi e venho 

desempenhando a função de enfermeira e responsável pela linha de cuidado à 

saúde da criança e do adolescente, além de compor a Comissão de Prontuário (esta 

é uma comissão composta por um membro de cada categoria profissional, médico, 

enfermeiro, agente comunitário em saúde, técnico de enfermagem, dentista e gestor 

da unidade, que acompanha todas as anotações dos diferentes profissionais 

contidas no prontuário do paciente, a fim de trazer a estes, reflexão sobre o registro 

e o seguimento de protocolos de todas as linhas de cuidado. A comissão é efetivada 

mensalmente e abrange todas as linhas de cuidado). 

Nesse cotidiano, pude observar que as crianças que frequentam a ESF nem 

sempre são crianças saudáveis em busca de ações de prevenção (como 

imunização) e promoção da saúde (acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento). São também crianças com problemas crônicos, contra-

referenciadas de unidades de intervenção terciária e/ou crianças com necessidades 

especiais de saúde (CRIANES) que requerem demandas de cuidados diferenciados.  

                                            
2 A demanda de cuidado em saúde é expressa por cuidados contínuos de natureza temporária ou 
permanente, que se distinguem dos cuidados às demais crianças por estas apresentarem limitações 
no seu estilo de vida e/ou nas suas funções normais de acordo com a idade (PACHECO e CABRAL, 
2011).  
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O cenário de assistência à saúde da criança no Brasil tem passado por 

transformações e está em processo de construção, em um movimento de mudança 

paradigmática do modelo centrado na patologia e na criança em direção a um 

modelo de construção de redes, em prol da inclusão da família e da integralidade do 

cuidado. Ainda existem, no entanto, lacunas e limites no cuidado à criança, nas 

relações organizacionais e administrativas, no fortalecimento das políticas públicas, 

no modelo de processo de trabalho, no processo continuado de educação em saúde 

e na formação dos recursos humanos (ARAÚJO et al., 2014). 

Tenho partido do fato de que a linha de cuidado de atenção integral à saúde 

da criança tem como eixo principal o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, no desafio de possibilitar à criança crescer e desenvolver-

se em todo o seu potencial. Dessa forma, perante as limitações dos profissionais 

que atuam na ESF no cuidado à saúde da criança, iniciei reflexões acerca da prática 

dos profissionais diante da assistência prestada à criança na Atenção Básica e dos 

conhecimentos adquiridos sobre a temática, trabalhados durante seu percurso no 

Curso de Graduação. 

Desse modo, elegi a temática “a prática e a formação de profissionais da 

Estratégia Saúde da Família e os modos de efetivação da linha de cuidado integral à 

saúde da criança” para ser analisada neste estudo. 

 

Contextualização do problema 

 

O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação do Brasil, visando a 

melhorias nas condições de saúde da população, reorientaram o modelo assistencial 

do Sistema Único de Saúde (SUS), passando a enfatizar a Atenção Básica de 

Saúde como modelo apoiador da formação de profissionais. Ao longo dos anos, 

promoções de políticas públicas diferenciadas emergiram no intuito de atender às 

necessidades dos diversos segmentos populacionais, especialmente crianças, 

mulheres e idosos.  

Embasado pelas inquietações vivenciadas e pela importância da criança no 

contexto mundial, este estudo irá se ater ao seguimento da Saúde da Criança.  

Refletindo sobre a formação e a capacitação dos profissionais para a 

efetivação da linha de cuidado a este grupo na ABS, e considerando que há lacunas 
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entre a teoria e a prática profissional, faz-se relevante uma breve retrospectiva 

histórica das políticas públicas de saúde da criança no Brasil. 

Com vistas a reorientar a assistência à saúde da criança no país e a reduzir 

os altos índices de mortalidade infantil, foi necessária a implantação de programas, 

estatutos, leis e estratégias para modificar as adversidades nas condições de saúde 

da população infantil. Esses investimentos deveriam ser também incluídos nos 

processos de formação dos profissionais de saúde, subsidiando-os para a prática. 

O sistema de saúde brasileiro, durante muitos anos, vem mantendo a saúde 

da criança interligada à saúde materna, operacionalizada pela Política de Atenção à 

Saúde Materno-Infantil (ARAÚJO et al. 2014).   

Com o propósito de reorientar a assistência à saúde da criança no país e em 

busca do cuidado integral, em 1984 o Ministério da Saúde (MS) do Brasil criou o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), que deslocou o 

enfoque de uma assistência baseada em patologias para uma modalidade de 

atenção voltada à criança em seu processo de crescimento e desenvolvimento.  

Assim foi definida uma política universal baseada em cinco ações básicas: (a) 

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil; (b) Programa de 

Incentivo ao Aleitamento Materno; (c) Imunização; (d) Programa de Controle de 

Diarreias e Terapia de Reidratação Oral; (e) Programa de Assistência às Infecções 

Respiratórias Agudas. Todas essas ações destinavam-se a proporcionar uma 

assistência integral à criança, não mais médico-curativista, procurando melhorar a 

assistência em si e aumentar a cobertura nos serviços de saúde (BRASIL, 1984).  

Em 1990 foi aprovada a lei n° 8.069, sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), com o intuito de garantir a proteção integral à criança e ao 

adolescente. O Art. 3º do ECA destaca que: 

 
 
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 
Nesse movimento de mudança, foi instituído em 1991 o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS), constituindo uma estratégia para 

proporcionar à população o acesso e a universalização do atendimento à saúde, de 

forma a descentralizarem-se as ações (COSTA E CARBONE, 2004). A cada vez 
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mais, potencializava-se a saúde da criança com ações de prevenção de doenças, 

com a aproximação da comunidade e de suas vivências (ARAÚJO et al, 2014). 

O PACS foi instituído como uma importante estratégia para o aprimoramento 

e consolidação do SUS, traçando nova estratégia de organização da assistência 

ambulatorial e domiciliar. Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), profissionais 

originários da própria comunidade adscrita, são os responsáveis por desenvolverem 

ações de cadastramento/diagnóstico, mapeamento, intensificação de risco e 

vulnerabilidade, visitas domiciliares, ações coletivas (para grupos diferenciados, nos 

quais se discute junto às famílias o diagnóstico de saúde da comunidade, traçando 

planejamento e ações de prioridade) e ações intersetoriais (de educação e 

cidadania/direitos). Ressaltamos que as ações dos ACS são supervisionadas e 

orientadas por enfermeiros, que são os responsáveis pelos ACS pertencentes a uma 

unidade de saúde (PACS, 2001). 

No mesmo seguimento, em 1994 o Programa Saúde da Família (PSF), 

posteriormente ampliado para Estratégia Saúde da Família (ESF), efetivou-se com o 

propósito de alterar o vigente modelo assistencial de saúde, centrado na doença, na 

cura e no hospital. Para Soratto et al. (2015, p. 589) 

 
 

Essa nova proposta gera um resultado assistencial diferenciado ao 
incorporar um novo conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, incluindo promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. 
 

Essa Estratégia reformula, pois, a assistência, priorizando algumas linhas de 

cuidados, como a de atenção integral à saúde da criança, e buscando a 

transformação do modelo hegemônico para um modelo centrado na promoção da 

saúde, prevenção de doença e participação da comunidade. Com um olhar baseado 

na vivência e no diagnóstico situacional da referida população, busca-se garantir 

uma assistência integral e universal às crianças e aos outros seguimentos 

populacionais. 

Mesmo com notáveis evoluções, algumas regiões do país – como o 

Nordeste e o Norte – ainda vivenciam adversidades relacionadas à saúde da 

criança. Nesse movimento de qualificar a assistência, em 1996 o MS incorporou a 

Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDIPI), com a oferta de 

ações de promoção e de prevenção de doenças. Visava, assim, a avaliar de forma 
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sistemática as principais doenças prevalentes na infância, a desenvolver o conceito 

de integralidade, e a manter uma associação com a Atenção Básica de Saúde 

(ARAÚJO et al., 2014). 

Dessa forma, mantendo-se altos os indicadores de mortalidades infantis, em 

2004 o Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral 

da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Essa Agenda definiu ações dos 

profissionais perante a saúde da criança nos vários espaços de atenção, na 

perspectiva da atenção integral à saúde da criança e na tentativa de melhorar os 

indicadores de morbimortalidade infantil (BRASIL, 2004). 

Essa agenda postulava como diretrizes ações que buscavam fortalecer o 

nascimento saudável, o crescimento e desenvolvimento das crianças e o combate a 

distúrbios nutricionais e a doenças prevalentes na infância. Para aprimorar tais 

ações, o MS propôs linhas de cuidado, que permitiram uma visão ampliada dos 

usuários em todas as dimensões. Essa forma de organizar a assistência aproximou 

e articulou os três níveis de atenção à saúde – primário, secundário e terciário –, 

indicando, proporcionalmente, a construção do cuidado integral à saúde da criança 

(SILVA et al., 2009). 

Reconhecendo o fato de que as crianças demandam atenção integral de 

forma acolhedora e contínua, as linhas de cuidado propostas pelo MS organizaram-

se para atendê-las de forma global, assim como às suas famílias, e foram dispostas 

da seguinte maneira (BRASIL, 2004):  

a. ações da saúde da mulher: atenção humanizada e qualificada;  

b. atenção humanizada e qualificada à gestante e ao recém-nascido;  

c. triagem neonatal: teste do pezinho;  

d. incentivo ao aleitamento materno;  

e. incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento;  

f. alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil;  

g. combate à desnutrição e anemias carenciais;  

h. imunização;  

i. atenção às doenças prevalentes;  

j. atenção à saúde bucal;  

k. atenção à saúde mental;  

l. prevenção de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho infantil;  
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m. atenção à criança portadora de deficiência 

Além de todo o exposto acima, a Agenda de Compromisso para a Saúde 

Integral da Criança (2004, p. 8) destaca a importância da rede de assistência à 

criança: 

 
 

(...) Assumindo o desafio da conformação de uma rede única integrada de 
assistência à criança, é apresentada a linha de cuidado integral da saúde da 
criança, com a identificação das ações prioritárias e as estratégias que 
devem nortear a ação das unidades de saúde e da rede como um todo, 
visando ao cumprimento dos objetivos de promover a saúde e reduzir a 
morbimortalidade para níveis aceitáveis. 

 
A atenção à saúde da criança representa um marco ao propor o atendimento 

à saúde infantil no contexto da integralidade do cuidado, e a sua adoção mostra-se 

um passo importante para o reconhecimento dos direitos da criança. Trata-se de 

condições que convergem para a integralidade do cuidado, compreendendo o 

desenvolvimento das ações de prevenção e assistência a agravos, como objetivos 

que, para além da redução da mortalidade infantil, apontam para o compromisso de 

se prover qualidade de vida para a criança (BRASIL, 2004). 

Desde 2011, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno 

(ATSCAM), setor do Ministério da Saúde, tem concentrado seus esforços na 

construção de uma Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, por 

meio de ações que incluem um pré-natal de qualidade para a mulher e o bebê, 

nascimento seguro e humanizado com a adoção de boas práticas, atenção à saúde 

do recém-nascido, aleitamento materno, estímulo ao desenvolvimento integral na 

primeira infância, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e prevenção 

de violências. 

As principais atribuições apontadas referiam-se a apoiar os estados e 

municípios a colocar em prática as recomendações e políticas públicas elaboradas, 

de forma a cumprir os compromissos assumidos pelo Brasil, de proteção e atenção à 

saúde da criança, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o Pacto 

pela Saúde, o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, e o Pacto pela 

Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal (BRASIL, 2011). 

A ATSCAM propõe modelos de atenção que integram ações de promoção, 

vigilância, prevenção e assistência em “linhas de cuidado”, que se inter-relacionam, 

visando à atenção integral da saúde da criança. Assim, quatro linhas prioritárias de 
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cuidado têm norteado as ações da ATSCAM: (a) incentivo e qualificação do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; (b) atenção à saúde do 

recém-nascido; (c) promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; e (d) 

prevenção de violência e promoção da cultura da paz (BRASIL, 2011). 

Nos últimos 70 anos, importantes leis e portarias foram publicadas no país, a 

fim de assegurar o direito à saúde da criança brasileira de 0 a 9 anos. Hoje, a 

legislação brasileira para o segmento infantil contempla áreas prioritárias, como 

imunização, aleitamento materno, atenção à saúde do recém-nascido, nutrição, 

prevenção de acidentes, violências e muitos outros. 

Com essas medidas, as taxas de mortalidade infantil foram bastante 

reduzidas no Brasil nas últimas décadas, o que também se deve à realização de 

ações para diminuição da pobreza e ampliação das ações da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), dentre outros fatores (BRASIL, 2012). No ano de 2011, por exemplo, 

para aprimorar o modelo de atenção básica, foi assinada a Portaria Nº 2.488 de 21 

de outubro de 2011, que “aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção 

básica, através da ESF e o PACS” (BRASIL, 2011). 

A PNAB (2012) destaca que a Atenção Básica apresenta, como princípios e 

diretrizes, que as ações de saúde, individuais ou coletivas, tenham o intuito de 

promoção da saúde, prevenção de agravos de doenças e reabilitação, com foco na 

atenção integral. Através do uso de tecnologia de cuidado, observa e traça os riscos 

e a vulnerabilidade para acolher as necessidades de saúde da população. Utiliza 

também os princípios de universalidade, vínculo, acesso, acessibilidade, cuidado 

continuado, responsabilização, humanização, participação social e atenção integral. 

A ESF, através da PNAB, compõe-se por uma equipe mínima formada por 

um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um dentista e de quatro a 

seis Agentes Comunitários de Saúde, responsáveis por, no máximo, 4.000 

habitantes de uma área adscrita, sendo recomendada a média de 3.000 habitantes 

de acordo com a territorialização, que irão desempenhar ações na saúde da criança 

e de outros segmentos populacionais. Assim, essa estratégia, junto aos serviços de 

saúde, enfatiza a promoção da saúde, a prevenção de doenças na comunidade e a 

reabilitação, resultando em melhorias importantes nas condições de vida da 

população. 
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Esse modelo de assistência à família no Brasil foi inspirado em modelos já 

existentes e em funcionamento com êxito em outros países, como Canadá, Cuba, 

Suécia e Inglaterra. Mesmo com as tentativas de mudanças, no Brasil ainda se 

apresenta, paralelamente, o modelo curativista, médico-centrado. Para que haja real 

mudança nesse modelo de assistência, deve haver mudança na formação do 

profissional, de forma a se centrar na realidade do cotidiano, resgatando habilidades 

perdidas com a tecnologia, promovendo uma relação do profissional mais próxima 

às pessoas – família e comunidade – e traçando um cuidado integral e resolutivo 

(ROSA E LABATE, 2005).  

Também Sousa, Erdmann e Mochel (2010) reforçam que há propostas de 

mudanças nos currículos, mas que ainda se perpetua com maior ênfase o modelo 

hospitalocêntrico, com foco na doença e na cura, em detrimento da promoção da 

saúde e da prevenção de doenças. Ainda não se efetivou completamente a 

mudança que teria impacto direto na Atenção Básica de Saúde, que, no decorrer do 

seu exercício, necessita de profissionais de saúde que trabalhem com a construção 

de saberes e práticas coerentes com os aspectos epidemiológicos, sociais, 

econômicos e culturais em saúde. 

Sob a perspectiva da atenção à saúde da criança e diante do contexto de 

atenção à família, reforça-se que a ABS destaca linhas de cuidado que expressam 

fluxos assistenciais que vão atender às necessidades de saúde da população, 

baseados em indicadores de saúde. No âmbito deste estudo, foi eleita como 

temática a linha de cuidado integral à saúde da criança, na medida em que refletir 

sobre ela trará contribuições nas reordenações das práticas realizadas na ESF. 

A Atenção Básica de Saúde é entendida pelo SUS como a porta de entrada 

do serviço de saúde e, por isso, deve ter seus profissionais capacitados para o 

acolhimento e a assistência das mais diversas problemáticas referentes à saúde da 

criança. A entrada da criança em um serviço de saúde se dará, inicialmente, pelo 

cenário da ABS e, se necessário, deverá ser encaminhada a outro serviço de 

referência, através do Sistema Interno de Regulação (SISREG), garantindo-se o 

acompanhamento, a trajetória no âmbito do crescimento e o desenvolvimento na 

Rede de Atenção. 

Esses setores de Atenção Básica de Saúde recebem e acompanham, por 

exemplo, crianças com síndromes raras (Prune Belly, Mielomeningocele, 

Gastrosquise, Ictiose, dentre outras) e/ou com doenças crônicas, que anteriormente 
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eram atendidas somente pelos espaços terciários ou secundários (especializados) 

de assistência à saúde. Nesse atual modo de assistência, no qual a ABS é a porta 

de entrada ao SUS, são os profissionais da ESF que recebem as crianças e buscam 

resolver os casos, já que elas fazem parte da área adscrita e têm como referência a 

unidade de saúde mais próxima de sua residência.  

Assim, faz-se necessário e premente investigar se os profissionais da ESF 

receberam formação sobre esse tema e se sentem capacitados para acolher e 

assistir as crianças e suas famílias, em correspondência ao que está preconizado 

pelo SUS e pelas propostas da Rede de Cuidados à Criança como universalização 

para implementação da linha de cuidado integral à saúde da criança. Tal 

universalização perpassa pela rede de assistência que permite ofertar a população 

uma atenção continuada através do serviço de saúde com ações cooperativas e 

interdependes, percebendo o usuário como um sujeito com suas próprias 

subjetividades (MENDES, 2010). 

Nós nos apropriaremos, portanto, da análise do tema “formação e práticas 

de cuidado em saúde e suas relações com os conceitos de rede de cuidados e de 

rede de cuidados à saúde da criança” por representarem demandas atuais nos 

serviços de ABS. Assim, conforme a PNAB (2012, p. 25), as Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) são entendidas como: 

 
 

Estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de 
saúde da população. As RAS constituem-se em arranjos organizativos 
formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações 
tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e 
com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se a 
atenção básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal 
porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que 
cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as 
suas necessidades de saúde. O Decreto Nº 7.508, de 28 de julho de 2011 
que regulamenta a lei Nº 8.080/90, define que o acesso universal, igualitário 
e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada 
do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada. 

 
A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de 

saúde e melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, 

além de contribuir para o avanço do processo de efetivação do SUS. A transição do 

ideário de um sistema integrado de saúde conformado em redes para a sua 

concretização passa pela construção permanente nos territórios, que permitiria 

conhecer o real valor de uma proposta de inovação na organização e na gestão do 
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sistema de saúde. Com base em Mendes (2010), as redes baseiam-se, por fim, nos 

seguintes fundamentos: economia de escala; disponibilidade de recursos; qualidade 

e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios 

sanitários; e níveis de atenção. 

Para a integralidade da Atenção Básica de Saúde ser efetiva e resolutiva no 

que se refere às RAS, algumas funções devem ser cumpridas (PNAB, 2012, p. 25): 

(1) ser base (grau elevado de descentralização e capilaridade); (2) ser resolutivo; (3) 

coordenar o cuidado; (4) ordenar as redes. 

No que se refere à coordenação do cuidado, a PNAB (2012, p. 26) destaca 

ser “necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, tais 

como: gestão de listas de espera; prontuário eletrônico em rede (...) entre outros”. 

Dentre os avanços e conquistas na saúde da criança, encontra-se a Rede 

Cegonha (2011), em cujo Art. 1° se preconiza que: 

 
 

No âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados 
que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à 
atenção humanizada, à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à 
criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 
desenvolvimento saudáveis, denominada Rede Cegonha.  

 
Dessa forma, a ESF, por meio de ações como o Pacto pela Redução da 

Mortalidade Materna e Neonatal, o Pacto pela Vida e a Política Nacional de Atenção 

Básica, tenta intervir nessa realidade e, assim, propõe mudanças na forma como o 

cuidado às gestantes e aos recém-nascidos estava sendo realizado. A 

implementação da Rede Cegonha proporcionou atenção integral à saúde da criança, 

com direcionamento aos primeiros dois anos e, especialmente, no período neonatal 

(BRASIL, 2012; 2009). 

Inserida na Rede Cegonha, em 2013 o MS instituiu a Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil com o propósito de integrar a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia 

Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) (BRASIL, 2013). 

Em 2015, criou-se a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Criança (PNAISC) no âmbito do SUS, compilando todos os programas e leis 

referentes à saúde infantil. O Art. 2º da PNAISC (2015, p. 3) objetiva: 
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Promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante 
a atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos 
de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 
vulnerabilidade, visando redução da morbimortalidade e um ambiente 
facilitador à vida com condições dignas de existência e pleno 
desenvolvimento. 

 
O Art. 6º da PNAISC (2015, p. 3) se estrutura em sete eixos estratégicos, 

com a finalidade de: 

 
 

Orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território 
nacional, considerando os determinantes sociais e condicionantes para 
garantir o direito à vida e à saúde, visando à efetivação de medidas que 
permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento na infância, de forma 
saudável e harmoniosa, bem como a redução das vulnerabilidades e riscos 
para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das doenças crônicas na 
vida adulta e da morte prematura de crianças. 

 
Nesse contexto, a partir das diferentes necessidades e dos direitos 

familiares, equipes de trabalho interdisciplinares devem tomar consciência da 

responsabilidade na construção de apoio e redes e sociais às famílias, a fim de 

estruturá-las para garantir possibilidades de acolher e cuidar de seus seguimentos e 

construir o coletivo (MENDES, 2012). 

Estudos anteriores à PNAISC já apontavam para a necessidade de 

reordenação (NOVACZYK, 2008; ERDMANN, 2009; FRANCO, 2010), destacando a 

preocupação em relação a como se organizavam os profissionais de saúde no 

atendimento à criança na rede básica. A atuação destes na ABS tem se 

diversificado, pois, além das atividades assistenciais, eles desenvolvem atividades 

educativas e administrativas. Ao se acumularem práticas, geram-se muitas 

fragilidades, como a falta de capacitações para lidar com desafios complexos, tais 

quais a efetivação do atendimento à criança, tomando como base a linha de 

cuidado. 

Dessa forma, consideramos que a assistência resolutiva à saúde da criança 

ainda se encontra em processo de construção, em um movimento de mudança 

paradigmática do modelo centrado na patologia e na criança para um modelo de 

construção de redes, em prol da inclusão da família e da integralidade do cuidado.  

Nesse cenário, foi possível notar que as ações hoje definidas pela PNAISC 

implicam em transformações profundas na prática e na formação dos profissionais 

de saúde. 
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Sendo assim, para fins deste estudo, refletiremos sobre a prática e sua 

correlação com a formação dos profissionais de saúde no que se refere à linha de 

cuidado integral à saúde da criança, com a identificação das ações prioritárias e as 

estratégias que devem direcionar a ação das equipes da ESF e da rede como um 

todo, com vistas à promoção da saúde, à prevenção de agravos de doenças e à 

reabilitação com foco na atenção integral. 

 

Objeto de Estudo 

 

Com base no exposto e considerando a necessidade de refletir sobre as 

práticas profissionais frente à linha de cuidado à criança no cenário de ESF, bem 

como sobre a aquisição de conhecimento referente a esta temática ao longo da 

graduação, foi definido como objeto do estudo para este trabalho: a prática do 

profissional da ESF diante a linha de cuidado integral à saúde da criança e a 

correlação com a sua formação acadêmica.  

 

Questões de Pesquisa 

 

A singularidade e a complexidade que agrupam a linha de cuidados à saúde 

da criança evidenciam que as demandas de cuidados devem ser realizadas com 

resolutividade. Diante disso, foram construídas as seguintes questões de pesquisa: 

 

 Que conhecimentos acerca do cuidado à saúde da criança foram 

contemplados na formação de graduação dos profissionais de saúde? 

 As práticas profissionais da ESF atendem à singularidade do cuidado à 

criança? 

 Quais as potencialidades e as limitações encontradas pelos profissionais da 

ESF para a efetivação da linha de cuidado integral à saúde da criança? 

  

Objetivos 

 

Diante da exposição da problemática, foram delimitados como objetivos: 
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 Geral: Compreender aspectos da prática profissional e sua correlação com a 

formação para efetivar a linha de cuidado integral à saúde da criança na ESF. 

 

 Específicos: 

o Identificar aspectos da formação profissional relacionados com a linha 

de cuidado integral à saúde da criança; 

o Analisar se as práticas profissionais contemplam a singularidade do 

cuidado à saúde da criança; 

o Descrever potencialidades e limitações das práticas profissionais frente 

à singularidade da linha de cuidado integral à saúde da criança nas 

unidades de ESF; 

o Indicar estratégias para reorientações da prática profissional frente à 

linha de cuidado integral à saúde da criança. 

 

Justificativa e Relevância 

 

A realização deste estudo justifica-se pela complexidade que a linha de 

cuidado integral à saúde da criança requer para que o profissional da ESF 

desempenhe com qualidade o cuidado universal e integral destas crianças, tendo 

em vista suas especificidades e peculiaridades. 

Justifica-se ainda, porque, por meio de observação da prática profissional, 

foi possível evidenciar que grande parte dos profissionais que atuam na ESF possui 

formação generalista, com pouca prática profissional, principalmente no que se 

refere ao cuidado à criança. Esses profissionais, em seu cotidiano, contam com 

manuais e protocolos específicos da ABS, que enfatizam a parte de promoção e 

prevenção de doenças, sem destacar as especificidades de crianças que necessitam 

de algum tipo de cuidado especial e das ações que englobam a ampla rede de 

cuidado integral à criança.  

Ainda se pode destacar que, nos anos de 2015 a 2017, houve aumento de 

casos de crianças com microcefalia provocada pelo Zika Vírus (ZKV) na gestação, 

casos que serão absorvidos pela rede de cuidados. O atual cenário epidemiológico 

brasileiro que vivencia o aumento das arboviroses na área urbana incrementa a 

necessidade de atendimento às crianças da Rede. Destaca-se a exposição ao ZKV, 
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que se reflete em um aumento da cronicidade e da necessidade de uma rede de 

saúde capacitada. 

No início da trajetória dos profissionais de saúde na ESF, especificamente 

nas ações de puericultura, há indícios de que o manejo das crianças ditas 

“saudáveis” torna-se complexo, já que, como dito anteriormente, grande parte dos 

profissionais desses espaços possui formação generalista, com pouca ou nenhuma 

prática profissional relativa a essa linha de cuidado. Esse fato merece posterior 

investigação. 

A relevância do tema está pautada, também, pela contribuição para a 

ampliação do conhecimento na área de Atenção Básica à Saúde da criança, na 

medida em que este é um tema ainda pouco explorado na literatura científica. 

Buscamos os seguintes descritores em bases de dados relacionadas às ciências da 

saúde: formação profissional, saúde da criança e ESF, utilizando o operador 

booleano AND. Dessa forma, verificamos um total de 22 produções, sendo apenas 

duas delas consideradas relevantes para o estudo, 3 por ser a mortalidade infantil 

por doenças raras e/ou preveníveis um importante indicador, que reflete não apenas 

o nível de saúde, mas a qualidade de vida da população (NOVACZYK et al., 2008). 

Logo, com esses aspectos é possível entender a importância deste estudo. 

Reforçamos, ainda, que contribuirá para indicar revisão dos processos de formação 

e de capacitação de profissionais de saúde que atuam diretamente na linha de 

cuidado, aprimorando o conhecimento técnico-científico e apontando para a 

necessidade de ampliação de pesquisas sobre a temática, visto que poderá 

complementar e aprimorar condutas relacionadas à assistência e ampliar as 

discussões sobre o tema. Visamos, pois, a garantir à criança uma assistência 

integral, universal e resolutiva. 

Portanto, este trabalho terá relevância para o ensino, para a pesquisa e para 

a assistência, conforme apresentado didaticamente no Quadro 1 abaixo. 

 

                                            
3 Estudos relatam que a literatura sobre esta temática ainda se encontra em número reduzido. Em uma busca 
inicial na literatura científica, realizada em setembro de 2016, nas bases de dados Lilac’s, Bdenf, Medline 
utilizando os descritores: formação profissional and saúde da criança and ESF, foram encontrados 22 artigos, 
dos quais 17 estavam com texto completo, sendo incluídos como amostra. Após a leitura e análise dos resumos 
dos 17 artigos, apenas dois destes foram selecionados, pois tratavam de temáticas semelhantes a este estudo. 
Tais artigos foram: “Avaliação continuada da educação permanente na atenção à criança na ESF”, publicado em 
2008, e “Perspectivas de médicos no programa saúde da família acerca das linhas de cuidado propostas pela 
agenda de compromissos para a saúde integral da criança e a redução da mortalidade infantil”, publicado em 
2009. Esses dados apontam para a fragilidade de discussões na literatura sobre o tema em questão e, portanto, 
para a relevância do presente estudo. 
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Relevância do Estudo 

Ensino Pesquisa Assistência 

Aprimorar o conhecimento 
técnico-científico sobre a 
saúde da criança (Redes 
de Apoio), dos profissionais 
de saúde atuantes na ESF. 

Contribuir para a ampliação 
do conhecimento, na área 
de ABS, sobre a saúde da 
criança, por ser este um 
tema ainda pouco 
explorado na literatura. 

Garantir à população uma 
assistência mais eficaz, 
integral e universal, no que 
tange a saúde da criança. 

Quadro 1 – Justificativa e Relevância do Estudo. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA – A PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

REFERENTE À TEMÁTICA DE ESTUDO 

 

Em pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (que engloba 

as bases: LILACS, BDENF e Scielo), buscamos publicações voltadas à temática 

“saúde da criança na ESF”. Foram utilizados os seguintes descritores: “Saúde da 

Criança” e “Estratégia Saúde da Família” (ESF), controlados pelo operador booleano 

and. 

Elegemos, pois, como tema deste estudo, as práticas de profissionais de 

saúde frente à linha de cuidado da atenção integral à saúde da criança e, como 

objetivo, identificar, na literatura científica, as práticas de profissionais da ESF frente 

à mesma linha de cuidado. Desse modo, pretendemos ampliar o conhecimento 

sobre a temática e obter subsídios para pautar a assistência integral à criança na 

ABS. 

Os resultados encontrados foram categorizados de acordo com critérios de 

inclusão, a saber: a disponibilidade do texto completo na referida base de dados e o 

texto apresentar, como eixos temáticos centrais, Saúde da Criança e ESF. 

Estabelecemos como recorte temporal os últimos cinco anos, a fim de nos determos 

à produção científica mais atualizada, associada ao tema disponível. O período do 

nosso estudo estendeu-se, pois, de novembro de 2016 a março de 2017. 

Encontramos, assim, 511 artigos, todos indexados na base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Quando filtrados, visando a respeitar o recorte 

temporal dos últimos cinco anos, obtivemos 365 artigos. Após leitura minuciosa dos 

artigos completos, conforme o tema e a abordagem da pesquisa, a amostra 

restringiu-se a 26 artigos, que passaram, então, a integrar a análise e a discussão. O 

Fluxograma (Figura 1) mostra o caminho percorrido para a seleção dos artigos. 
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Figura 1 – Fluxograma de Seleção da Análise das Publicações. Baseado no modelo PRISMA 
(MOHER, LIBERATI e TETZLAFF, 2009). 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Após a análise dos estudos selecionados, construímos o Quadro 2, no qual 

se apresentam os estudos que fizeram parte da análise para construção da 

produção científica referente à temática do nosso trabalho.
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Base de Dados/ 
Periódico 

Título Autor/Ano Método Objetivo Sujeitos da Pesquisa Síntese dos Resultados 

1 – LILACS 
REBEn 

Avaliação da 
assistência à 

criança na 
Estratégia Saúde 

da Família 

SILVA, S.B.; 
FRACOLLI, 

L.A. 
 

2016 

Quantitativo e 
Transversal 

Avaliar a assistência à 
criança menor de dois 

anos de idade prestada na 
ESF. 

586 adultos 
responsáveis por 

crianças de até 2 anos 
de idade 

Avaliação positiva: atributos de longitudinalidade e 
coordenação. Avaliação negativa: acesso, 
integralidade, orientação familiar e orientação 
comunitária. 

2 – SciELO 
Revista 

Escola de 
Enfermagem 

USP 

Assistência à 
saúde da criança 

segundo suas 
famílias: 

comparação entre 
modelos de 

Atenção Primária 

OLIVEIRA, 
V.B.C.A.; 

VERÍSSIM, 
M.L.R. 

 
2015 

Quantitativo e 
Transversal 

Comparar o modelo 
assistencial de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) 

com as unidades ESF 
quanto à presença e à 

extensão dos atributos da 
Atenção Primária à Saúde 
(APS), no atendimento de 

crianças. 

Familiares de crianças 
atendidas em 

Colombo/PR,   482 
responsáveis de 

crianças, 235 unidades 
de ESF e 247 de UBS. 

Obtiveram melhores resultados nos atributos 
Afiliação, Coordenação da integração dos 
cuidados, Integralidade, Orientação Familiar e 
Acessibilidade. Quanto à utilização, os atributos 
Orientação Comunitária, Coordenação dos 
sistemas de informações, Longitudinalidade e 
Acesso foram classificados como insuficientes para 
a APS.  

3 – LILACS 
REBEn 

Vigilância em 
Saúde da 
Criança: 

perspectiva de 
enfermeiros 

YAKUWA, 
M.S. et al. 

 
2015 

Qualitativo, 
entrevista 

semiestruturada, 
análise temática 

dos dados 

Analisar concepções de 
enfermeiros sobre 

Vigilância em Saúde da 
Criança (VSC) em USF. 

13 enfermeiros 
atuantes em município 

do interior paulista 

Constatou-se desenvolvimento parcial das 
premissas na prática, por dificuldades como: falta 
de participação materna nas ações propostas; 
indisponibilidade de tempo para discussão e 
adoção de medidas nas unidades; e desarticulação 
entre níveis e setores no município. 

4 – SciELO 
Revista Escola 
de Enfermagem 

USP 

Saúde auditiva 
infantil: prática 

dos enfermeiros 
da Estratégia 

Saúde da Família 

AZEVEDO, 
S.B. et al. 

 
2014 

Avaliação 
Normativa das 

atividades 
prestadas por 
enfermeiros 

Avaliar a prática dos 
enfermeiros 

da Estratégia Saúde da 
Família na atenção à 

Saúde auditiva infantil. 

37 enfermeiros de 36 
unidades de ESF do 

distrito sanitário IV de 
Pernambuco 

Todos os enfermeiros identificaram marcos do 
desenvolvimento auditivo; pelo menos 94,5% 
destes, dois fatores de risco; e 21,6% realizaram 
atividades educativas.  

5 – MEDLINE 
Revista Escola 
de Enfermagem 

USP 

Caderneta de 
Saúde da 
Criança: 

experiências dos 
profissionais 
da Atenção 

Primária à Saúde 

ANDRADE, 
G. N.; 

REZENDE, 
T. M. R. L.; 
MADEIRA, 

A.M.F. 
 

2014 

Qualitativo, 
fenomenológico, 
entrevistas não 

diretivas 

Compreender as 
experiências 

vividas por profissionais de 
saúde da atenção 

primária com a Caderneta 
de Saúde 

da Criança no cuidado à 
saúde infantil. 

Médicos e enfermeiros 
pertencentes às seis 
equipes de ESF dos 
centros de saúde do 
estudo e os pediatras 
da equipe de apoio de 

Belo Horizonte, 
totalizando 12 

entrevistas. 

Revelaram-se dificuldades que são derivadas das 
limitações de conhecimento sobre o instrumento; 
da não complementaridade na caderneta das 
ações de diversos profissionais que assistem a 
criança; dos enfrentamentos cotidianos do 
processo e da organização do trabalho das 
equipes; do desinteresse das famílias com o 
instrumento. 

6 – LILACS 
Revista de 

Saúde Pública 

Mortalidade 
infantil evitável e 

barreiras de 
acesso à atenção 
básica no Recife, 

Brasil 

VANDERLEI
, L.C.M.; 

NAVARRET
E, M.L.V. 

 
2013 

Qualitativo, 
entrevista 

semiestruturada 

Analisar os fatores que 
influenciam na mortalidade 

infantil evitável na 
perspectiva dos 

protagonistas envolvidos 

11 gestores, 9 gestores 
distritais e 2 gerentes 

das unidades 48 
profissionais do PACS 
e ESF: 10 médicos; 12 
enfermeiras; 26 ACS, 

do distrito Sanitário I de 

Os participantes institucionais relacionavam os 
óbitos infantis à ausência de/à má divulgação das 
políticas de saúde infantil e das ações 
intersetoriais; profissionais e mães destacaram 
dificuldades de acesso e insuficiência global de 
recursos. Ausência de médicos, rechaço às 
doenças agudas, atenção desumanizada e/ou de 
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Base de Dados/ 
Periódico 

Título Autor/Ano Método Objetivo Sujeitos da Pesquisa Síntese dos Resultados 

Recife má qualidade técnica foram os principais fatores 
relacionados aos óbitos pelas mães. Os 
participantes da ESF, do Programa de ACS e as 
mães identificaram a condição de exclusão social e 
negligência materna com os óbitos. 

7 – LILACS 
Revista Escola 
de Enfermagem 

USP 

Acompanhamento 
de famílias de 
crianças com 

doença crônica: 
percepção da 

equipe de Saúde 
da Família 

SOUSA, 
E.F.R. et al. 

 
2013 

Qualitativo, 
análise de 

conteúdo, grupo 
focal 

Caracterizar como 
a equipe da ESF 

percebe sua dinâmica de 
acompanhamento de 

famílias que convivem com 
a doença crônica da 

criança. 

Profissionais da ESF 
(ACS, Enfermeiro, Téc. 

de Enf., Dentista, 
Auxiliar de Saúde Bucal 

(ASB), Médico e 
Residente do programa 
de residência médica), 

totalizando 32. 

Os dados revelam ainda as limitações da equipe 
em sua capacidade de resolução e a necessidade 
de investimentos na articulação entre os distintos 
serviços, setores e equipamentos sociais. 

8 – BDENF 
REBEn 

Qualificando o 
cuidado à criança 

na Atenção 
Primária de 

Saúde 

SOUSA, 
F.G. M.; 

ERDMANN, 
A.L. 

 
2012 

Qualitativo com 
entrevista 

semiestruturada 

Compreender modos de 
‘cuidar’ e de cuidado à 

criança na Atenção 
Primária de Saúde, com 

base na Grounded Theory. 

29 sujeitos (gestores, 
coordenadores de 
serviços, de enf. e 

medicina, enfermeiros, 
médicos e mães de 
crianças ESF São 

Luís). 

Os entrevistados reconhecem que ‘cuidar’ adquire 
diferentes sentidos que se fundam no valor da vida 
e na dignidade humana e que o cuidado se constrói 
a partir de esforços, colaboração, comunicação, 
complementaridade e no fazer/agir de profissionais, 
famílias, serviços e gestores. 

9 – MEDLINE 
Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Percepções dos 
familiares de 

crianças sobre a 
consulta de 

puericultura na 
ESF 

MALAQUIA
S, T.S.M.; 
GAÍVA, 
M.A.M.; 

HIGARASHI
, I.H. 

 
2015 

Qualitativo com 
entrevista 

semiestruturada 

Conhecer as percepções 
dos familiares de crianças 

sobre a consulta de 
puericultura no contexto da 

atenção à saúde infantil. 

19 familiares de 
crianças 

inscritas no Programa 
de Puericultura (PP), 

desenvolvido 
pelos profissionais da 
Estratégia Saúde da 
Família, do município 
de Maringá, Paraná. 

Conhecimento incipiente dos entrevistados sobre a 
consulta de puericultura reflete a carência de 
orientações sobre esse atendimento. Os familiares 
demonstraram a preferência pelo atendimento à 
criança pelo médico pediatra. Percebem a 
participação do enfermeiro nessa atividade, porém 
de forma secundária. 

10 – LILACS 
Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Doença Crônica 
da Criança: 

Necessidades 
Familiares e a 
Relação com a 

ESF 

COSTA, 
E.A.O. et al. 

 
2013 

Qualitativo, 
narrativo, 

entrevistas 
semiestruturadas 

Conhecer a percepção da 
família sobre a relação 

com a Unidade Saúde da 
Família (USF) na vivência 
com a doença crônica da 

criança. 

Sete famílias de 
crianças com doença 
crônica, cadastradas 
em diferentes USF de 
uma região com alto 

índice de 
vulnerabilidade social, 

SP. 

A relação da família com a USF é influenciada por 
elementos da experiência e trajetória familiar e a 
vivência da doença crônica da criança é fortemente 
marcada pela relação com os serviços de saúde. 
Tal situação exige um engajamento sistemático e 
comprometido do sistema de saúde no alívio do 
sofrimento familiar, para além do tratamento 
pontual da patologia. 
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Base de Dados/ 
Periódico 

Título Autor/Ano Método Objetivo Sujeitos da Pesquisa Síntese dos Resultados 

11 – LILACS 
Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Longitudinalidade 
do cuidado à 

criança na ESF 

VAZ, E.M.C. 
et al. 

 
2015 

Transversal, 
quantitativo 

Avaliar o atributo 
longitudinalidade no 
cuidado à criança na 
Estratégia Saúde da 

Família. 

344 cuidadores de 
crianças menores de 
10 anos, da ESF de 

João Pessoa, Paraíba. 

89,5% dos cuidadores afirmaram ser atendidos 
pelos mesmos profissionais nas consultas, e 81,9% 
se sentem bem ao conversar com o profissional. O 
escore médio para o componente longitudinalidade 
foi satisfatório, com valor 6,6. 

12 – LILACS 
Escola ANNA 

Nery 

Integralidade das 
Ações entre 

Profissionais e 
Serviços: 

Prerrogativa ao 
Direito à Saúde 

da criança 

ANDRADE, 
R.D. et al. 

 
2013 

Qualitativo com 
entrevista 

semiestruturada 

Analisar narrativas de 
enfermeiros sobre a 

integralidade das ações 
voltadas às crianças e 

suas famílias, 
apreendendo fortalezas e 
fragilidades em busca da 
defesa do direito à saúde. 

14 enfermeiros que 
atuam na ESF, Passos, 

MG. 

Observaram-se aspectos relacionados à 
comunicação entre os profissionais e os serviços, 
lacunas nas relações de parcerias e limites na 
integralidade e intersetorialidade das ações. 
Parcerias positivadas e não positivadas foram 
mencionadas, sendo valorizado o trabalho conjunto 
entre profissionais e serviços. 

13 – LILACS 
Escola ANNA 

Nery 

Rede Social de 
Apoio ao 

Desenvolvimento 
Infantil Segundo a 
Equipe de Saúde 

da Família 

DEZOTI, 
A.P. et al. 

 
2013 

Qualitativo com 
entrevista 

semiestruturada 

Identificar as redes sociais 
de apoio às famílias para a 

promoção do 
desenvolvimento infantil na 

perspectiva da equipe 
ESF. 

12 Profissionais de 
saúde (3 de cada 

categoria profissional: 
enf., médico, auxiliar de 
enfermagem e ACS) . 

Evidenciaram-se três categorias empíricas: 
elementos da rede social de apoio; funções de 
apoio às famílias; dificuldades e lacunas na rede 
social de apoio às famílias. 

14 – LILACS 
Escola ANNA 

Nery 

Puericultura em 
Enfermagem e 
Educação em 

Saúde: Percepção 
de Mães na ESF 

VASCONCE
LOS, S.V.M. 

et. al, 
 

2012 

Qualitativo com 
pesquisa-ação, 

entrevista 
semiestruturada 

Descrever a vivência das 
mães sobre os cuidados 

prestados aos filhos, bem 
como a percepção destas 
em relação à consulta de 

puericultura. 

11 mães primíparas de 
crianças menores de 
dois anos, assistidas 
pela equipe da ESF, 
das localidades de 

Irapuá e Baixio, Ceará. 

As consultas favorecem o cuidado das mães ao 
filho, proporcionando saúde de qualidade, por meio 
da promoção da saúde e prevenção de doenças. 

15 – LILACS 
Revista Gaúcha 
de Enfermagem 

Avaliação do 
atributo 

integralidade na 
atenção à saúde 

da criança 

DINIZ, 
S.G.M. et. 

al, 
 

2016 

Avaliativo, 
transversal, 
quantitativo, 
estatístico-
descritivo e 
exploratório 

Avaliar a presença e a 
extensão do atributo 

integralidade na atenção à 
saúde da criança no 

contexto da Estratégia 
Saúde da Família. 

344 familiares de 
crianças, analisadas 

em Unidades de Saúde 
da Família de João 

Pessoa, PB. 

O atributo integralidade não obteve escores 
satisfatórios nas duas dimensões avaliadas, servi-
ços disponíveis e serviços prestados. Os baixos 
escores obtidos revelam que o atributo não possui 
a extensão esperada para um serviço de APS e 
apontam para aspectos que requerem mudanças. 

16 – BDENF 
Journal of 

Nursing on line. 
(REUOL) 

Cuidado à 
Criança Menor de 

Um Ano: 
Perspectiva da 

Atuação do 
Enfermeiro na 
Puericultura 

BENICIO, 
A.L. et. al, 

 
2016 

Descritivo, 
qualitativo, 
entrevistas 

semiestruturadas 
e análise de 

conteúdo 

Conhecer a percepção e a 
atuação do enfermeiro 
diante da consulta de 

puericultura na Estratégia 
Saúde da Família. 

10 enfermeiros das 
Equipes de Saúde da 

Família no município de 
Caririaçu, CE. 

A puericultura tem um papel fundamental no 
crescimento e no desenvolvimento da criança, e, 
embora as ações planejadas e executadas no 
programa de puericultura tenham respostas 
positivas, os profissionais revelaram algumas 
dificuldades enfrentadas durante sua jornada de 
trabalho. 
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Base de Dados/ 
Periódico 

Título Autor/Ano Método Objetivo Sujeitos da Pesquisa Síntese dos Resultados 

17 – BDENF 
Rev. Enferm. 

UFSM 

Diarreia em 
Crianças Menores 
de Cinco Anos em 

Unidades de 
Saúde da Família 

RODRIGUE
S, J.R.P. et. 

al, 
 

2014 

Estudo 
quantitativo com 

análise 
documental 

Caracterizar, por meio da 
ficha A (cadastro das 

famílias), prontuários e 
notificações do Sistema de 
Vigilância Epidemiológica, 

os aspectos 
sociodemográficos e 

ambientais em crianças em 
ESF menores de cinco 

anos, com diarreia. 

13 crianças 
cadastradas em ESF, 

do bairro Buriti, 
localizado na periferia 

do município de 
Diamantino, Mato 

Grosso. 

A faixa etária mais acometida por diarreia é a de 1 
ano a 1 ano e 11 meses. Houve relativa 
discrepância entre os dados dos prontuários e os 
dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica em 
relação ao plano de tratamento oferecido, bem 
como se constatou a inexistência de prontuários 
para alguns casos notificados no sistema, 
prejudicando diretamente a qualidade da 
assistência prestada. 

18 – BDENF 
Rev. RENE 

Consulta de 
Enfermagem 
Pediátrica na 

Perspectiva de 
Enfermeiros da 

ESF 

GASPARIN
O, R.F.; 

SIMONETTI,  
J.P.; 

TONETE, 
V.L.P. 

 
2013 

Qualitativo com 
entrevista 

semiestruturada 

Analisar concepções e 
experiências de 

enfermeiros sobre 
consultas de enfermagem 

pediátrica e sua 
sistematização no contexto 

da ESF. 

10 enfermeiros do 
interior paulista (Serra 
Negra, Lindóia, Águas 
de Lindoia e Socorro). 

Em cada USF havia um 
enfermeiro. 

De modo geral, a consulta de enfermagem e, em 
específico, a consulta pediátrica foram definidas 
como atividades do enfermeiro que possibilitam 
conhecer a história de vida/saúde e as 
necessidades atuais dos pacientes, além de 
prevenir problemas futuros, sendo reconhecida a 
importância de sua realização e sistematização. 

19 – BDENF 
Rev. RENE 

Consulta de 
Puericultura 

Realizada pelo 
Enfermeiro na 

ESF 

OLIVEIRA, 
F.F.S. et al. 

 
2013 

Quantitativo, 
descritivo, 

observacional.  

Identificar as ações 
implementadas pelo 

enfermeiro durante as 
consultas de puericultura 

em Unidades de Saúde da 
Família. 

Oito enfermeiros da 
ESF da zona urbana de 

Picos, Piauí. 

Evidenciou-se que, proporcionalmente, o histórico 
de enfermagem (40,5%) e o exame físico (38,8%) 
foram realizados com maior frequência nas 
consultas, quando comparados ao percentual de 
realização de atividades de educação em saúde e 
de acompanhamento subsequente da criança. 

20 – BDENF 
J. Res.: Fundam. 

Care. Online 

Puericultura e o 
Cuidado em 

Enfermagem: 
Percepções de 
Enfermeiros da 

ESF 

LIMA, 
S.C.D. et al. 

 
2013 

Descritivo, 
transversal, 

qualitativo, com 
entrevista 

semiestruturada 

Compreender a percepção 
do enfermeiro da 

Estratégia Saúde da 
Família acerca da 

puericultura, descrevendo 
as ações implementadas 

durante a consulta de 
enfermagem. 

13 enfermeiros que 
compõem a ESF no 

município de 
Imperatriz, localizado 
na região sudoeste do 
estado do Maranhão 

Os enfermeiros percebem a puericultura com 
enfoque no acompanhamento integral e ênfase na 
promoção da saúde e prevenção de doenças. 
Relataram dificuldades para a implementação da 
puericultura: falta de adesão das mães e 
sobrecarga de atribuições na equipe; e 
contribuições como: ações de educação em saúde, 
melhorias nos indicadores de saúde e atendimento 
às demandas sociais. 

21 – LILACS 
Journal of 

Human Growth 
and 

Development 

Qualidade da 
Atenção à Saúde 
da criança na ESF 

SALES, 
M.LH. et al. 

 
2013 

Descritivo, 
transversal, 

quantitativo por 
meio de inquérito 

Verificar a qualidade da 
atenção à saúde da 

criança pelas equipes da 
Estratégia Saúde da 
Família em capital do 
Nordeste do Brasil. 

Médicos e enfermeiros 
de 66 equipes da ESF 

de Maceió, AL, 
totalizando 122 
entrevistados. 

Os padrões elementares de qualidade foram 
encontrados em 84,1% das ações realizadas. Os 
padrões considerados avançados apresentaram o 
menor percentual de conformidade entre todas as 
equipes (47,7%). Quanto ao tempo de implantação 
da ESF, as equipes com menos de quatro anos 
tenderam a relatar melhores padrões de qualidade. 

22 – LILACS A Puericultura ANDRADE, Exploratório com Analisar narrativas de 14 enfermeiros que Observaram-se aspectos sobre avaliação da 
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Base de Dados/ 
Periódico 

Título Autor/Ano Método Objetivo Sujeitos da Pesquisa Síntese dos Resultados 

Cienc. Cuid. 
Saúde 

como Momento 
de Defesa do 

Direito à Saúde 
da Criança 

R.D. et al. 
 

2013 

análise 
qualitativa dos 

dados com 
entrevista 

semiestruturada 

enfermeiros sobre o 
cuidado à criança na 

prática de puericultura, à 
luz do cuidado e da defesa 

do direito à saúde. 

atuam na 
Estratégia Saúde da 

Família do município de 
Passos, MG 

criança, identificação de situações vulneráveis e 
dificuldades na abordagem e condução dos casos. 
Retratam-se formas complexas e intersubjetivas de 
defesa da saúde da criança, requerendo 
responsabilidades e aprimoramento de saberes e 
práticas. 

23 – SciELO 
Ver. Rene. 

Vigilância do 
Crescimento 

Infantil: 
Conhecimento e 

Práticas de 
Enfermeiros da 

Atenção Primária 
à Saúde 

REICHERT, 
A.P.S. et al. 

 
2012 

Quantitativo, 
transversal, 

questionário (para 
enfermeiros) e 
entrevista com 

mães; análise por 
meio do software 

EPI INFO e o 
programa SPSS 

Verificar os conhecimentos 
e as práticas de 

enfermeiros da Estratégia 
Saúde da Família quanto à 
vigilância do crescimento 

de lactentes nas consultas 
de puericultura e 

informações maternas. 

45 enfermeiros das 
Unidades de Saúde da 

Família e mães de 
crianças menores de 

dois anos de idade das 
USF. Para cada 
enfermeiro foram 

selecionadas cinco 
mães, totalizando 225. 

 Os enfermeiros realizaram a consulta direcionada 
ao crescimento e desenvolvimento infantil; porém, 
apenas 37,8% tinham conhecimento geral sobre o 
assunto, 64,4% erraram questão sobre linhas da 
curva do crescimento na caderneta da criança. 
Além disso, notou-se contradição entre as 
informações fornecidas pelas mães e enfermeiros 
quanto à orientação para o desenvolvimento 
infantil. 

24 – LILACS 
Cad. Saúde 

Colet. 

O uso de serviços 
de Atenção 

Primária à Saúde 
pela população 
infantil em um 

estado do 
nordeste brasileiro 

CUNHA, 
C.L.F. et al. 

 
2013 

Descritivo, 
quantitativo, por 

amostragem 
aleatória 

sistemática por 
conglomerados 

Avaliar a utilização de 
alguns serviços de ABS 

pela população infantil no 
estado do Maranhão, 

comparando-se a evolução 
dos indicadores nos 

últimos dez anos. 

1.711 crianças, de zero 
a cinco anos, do estado 

do Maranhão. 

Observou-se que praticamente todas as variáveis 
tiveram incremento positivo em relação ao estudo 
da década passada – as consultas de puericultura 
no primeiro ano de vida e antes do primeiro mês de 
vida aumentou, em média, em 10%; já o acesso ao 
serviço público ascendeu em torno de 17%. 

25 – LILACS 
Rev. Bras. 

Promoção à 
Saúde, Fortaleza 

Implantação da 
puericultura e 
Desafios do 

Cuidado na ESF, 
em um Município 
do Estado Ceará. 

SOARES, 
D.G. et al. 

 
2016 

Qualitativo, 
descritivo, do tipo 

relato de 
experiência  

Relatar a experiência da 
implantação da 

puericultura e desafios do 
cuidado na 

Estratégia Saúde da 
Família em um município 

do Estado do Ceará. 

Uma das Unidades 
Básicas de Saúde do 
município de Aracati, 

Ceará. 

A contribuição do NASF nas consultas e o uso das 
tecnologias simples favorecem a interação entre 
profissionais, comunidade e serviços de saúde. 
Além disso, algumas fragilidades do processo de 
trabalho precisaram ser superadas, tais como: 
obstáculos estruturais, falta de compromisso de 
alguns profissionais, profissionais desmotivados 
devido à sobrecarga de trabalho e poucos cursos 
ofertados para sua qualificação. 

26 – LILACS 
Rev. Eletrônica 
de Enfermagem 

Acessibilidade de 
crianças com 

deficiência aos 
serviços de saúde 

na Atenção 
Primária 

ROSÁRIO, 
S.S.D. et al. 

 
2013 

Descritivo e 
exploratório com 

abordagem 
qualitativa por 

meio de entrevista 
semiestruturada 

Compreender como ocorre 
a acessibilidade das 

crianças com deficiência à 
Atenção Primária à Saúde 

a partir da visão dos 
profissionais da Estratégia 

Saúde da Família. 

13 profissionais 
(médicos, enfermeiros, 

odontólogos, Tec.de 
enf., ACS, Atendente 

de Consultório 
Dentário) da ESF, 

Mossoró, RN. 

O acesso das crianças com deficiência aos 
serviços de saúde da Atenção Primária ocorre com 
dificuldades devido a barreiras atitudinais e 
estruturais. Observaram-se, contudo, algumas 
iniciativas que facilitaram a acessibilidade, como 
visitas domiciliares e priorização do atendimento. 

Quadro 2 – Estudos Incluídos na Produção Científica. 
Fonte: Construído pela autora, 2017.
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Dessa forma, foram selecionados e analisados 26 artigos, todos de produção 

científica nacional, representando as seguintes regiões brasileiras: Nordeste (13); 

Sudeste (9); Sul (3) e Centro-Oeste (1). Não analisamos, entretanto, nenhum estudo 

realizado no Estado do Rio de Janeiro. Os estudos estão indexados na sua maioria na 

base de dados LILACS (15), à qual se segue a BDENF (6). 

A maioria dos estudos analisados tinha pelo menos um enfermeiro como autor, 

mas se destacam também três estudos cuja autoria era somente de médicos. Os anos 

de publicação dos artigos variam de 2012 a 2016, não havendo nenhum artigo 

indexado no ano de 2017, apesar do recorte temporal de cinco anos. O ano de 2013 

destaca-se pelo relevante quantitativo de publicação, com 12 artigos indexados. 

Todos os estudos foram realizados no contexto da Atenção Básica; entretanto, 

nenhum artigo avalia concomitantemente a percepção de profissionais médicos e 

enfermeiros na perspectiva da linha de cuidado à criança na Atenção Primária à Saúde. 

Na análise do corpus, atentamo-nos ao método de pesquisa, aos objetivos, aos 

participantes e aos principais resultados. Em relação ao método, predominaram os 

estudos de natureza qualitativa (17) e, em relação às técnicas de coleta de dados, 

destacou-se a entrevista do tipo semiestruturada. Analisamos, pois, 13 artigos 

qualitativos com entrevista semiestruturada (E3, E6, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E16, 

E18, E20, E22, E26), um qualitativo com avaliação normativa das atividades prestadas 

por enfermeiros (E4), um qualitativo, fenomenológico, com entrevistas não diretivas 

(E5), um qualitativo com análise de conteúdo e grupo focal (E7) e um qualitativo, 

descritivo, do tipo relato de experiência (E25). 

Em relação ao método quantitativo, coletamos oito estudos do tipo transversal 

(E1, E2, E11, E15, E19, E21, E23, E24), e um estudo quantitativo com análise 

documental (E17). 

Evidenciou-se uma pluralidade de participantes nos estudos analisados, com 

predomínio dos profissionais de saúde, dentre eles médicos, enfermeiros, odontólogos, 

técnico de enfermagem, ACS, atendente de consultório dentário. Desses, os 

enfermeiros foram os mais recorrentes (estudos com profissionais de saúde: E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, E12, E13, E16, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E26). Seis estudos 

abordaram os familiares como participantes (E1, E2, E9, E10, E15, E25). Os estudos 
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E8, E14, E23, E25 centraram-se nas mães. Dois estudos (E17 e E24) avaliaram as 

crianças através de análise por meio de prontuários. Os estudos E6 e E8 entrevistaram 

profissionais de saúde e gestores. Por fim, o estudo E11 avaliou os cuidadores de 

crianças menores de 10 anos cadastradas na ESF. 
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CAPÍTULO 2 – BASES TEÓRICO-CONCEITUAIS 
 

2.1 A Formação em Saúde no Brasil e o Sistema Único de Saúde como Espaço 

de Aprendizagem 

 

 A formação em saúde vem passando por várias mudanças pragmáticas, a fim 

de reorientar os profissionais de saúde, para que, enfim, estes se demonstrem aptos ao 

novo modelo de atenção em saúde que o SUS preconiza. 

A formação inicia-se através do modelo tradicional, dito biomédico, que, tendo 

perdurado por muito tempo, ainda pode ser encontrado atualmente. Por meio deste 

modelo, obtém-se uma visão fragmentada do indivíduo, pautada somente no seu 

processo de adoecimento e cura. 

Araújo et al. (2007) destacaram o paradigma Flexneriano, que enfoca a doença, 

o hospital como espaço de cura e a fragmentação do conhecimento e do ensino, 

através de disciplinas isoladas que não traçavam a interdisciplinaridade. Construía-se, 

assim, uma visão fragmentada e diferenciada do ser humano. 

Desde 1910, Flexner preocupava-se com o modelo tradicional de formação, que 

até a atualidade influencia o ensino e a prática das profissões ligadas à saúde. Para 

Araújo et al. (2007, p. 24), “tem sido questionado o inadequado preparo dos médicos 

para o exercício das suas funções profissionais, o alto custo dos serviços de saúde 

fundamentados em especializações, e a incapacidade de se atender as reais 

necessidades da população”. 

Dessa forma, ao longo do tempo, iniciaram-se mudanças neste cenário, ao se 

criarem as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2001) dos cursos de graduação em 

saúde, considerando o que se estabeleceu na lei de criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) (Nº 8.080) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

(Nº 9.394). O propósito dessas mudanças voltava-se a orientar a formação de 

profissionais críticos, reflexivos, humanistas e éticos, que desempenhassem ações de 
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promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde integral do ser humano. 

Visava-se, pois, a um distanciamento do modelo anterior, curativista, em detrimento de 

um novo modelo do Processo Saúde e Doença. 

Para tanto, Ceccin e Feuerwerker (2004) afirmam a necessidade de uma 

política do SUS, para haver mudança efetiva na formação do profissional de saúde, o 

que envolveria, portanto, mudança tanto no ensino, quanto na prática, com 

diferenciação do currículo, além da organização dos serviços e práticas. Desse modo, 

seriam utilizadas, no processo de ensino-aprendizagem, estratégias pedagógicas 

inovadoras.  

  A operacionalização dos princípios e das diretrizes do SUS em um novo 

modelo assistencial em saúde requer novos perfis profissionais. Assim, a formação do 

profissional generalista requerida pelo SUS atualmente é regida pela Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB), que propõe, dentre outras medidas, a substituição dos currículos mínimos 

antigos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2001) para todos os Cursos de 

Graduação em Saúde. As DCN reafirmam a necessidade e o dever das Instituições de 

Ensino Superior (IES) em formar profissionais de saúde voltados para o SUS, com a 

finalidade de adequar a formação em saúde às necessidades de saúde da população 

(ALMEIDA, 2003).  

Dessa forma, as DCN tanto para o curso de Medicina, quanto para o de 

Enfermagem discorrem sobre algumas competências gerais, das quais destacamos: 

 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde devem desenvolver ações de 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível 

individual, como coletivo; 

 Tomada de decisões: os profissionais de saúde devem estar aptos a avaliar, 

sistematizar e decidir a conduta mais apropriada frente a suas práticas 

cotidianas; 

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e interagir tanto 

com a população, quanto em termos transdisciplinares.  

 Liderança: todos os profissionais de saúde devem estar envolvidos com o 

compromisso, a empatia, a responsabilidade, a habilidade para tomada de 
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decisões, a comunicação e o gerenciamento de forma efetiva e eficaz, para, 

assim, assumirem posições de liderança, visando ao bem-estar da comunidade; 

 Administração e Gerenciamento: os profissionais de saúde devem estar aptos 

a realizar o gerenciamento e a administração dos diversos campos, 

desempenhando ações de lideranças, como gestores na equipe de saúde; 

 Educação Permanente: os profissionais de saúde devem sempre manter o 

aprendizado contínuo, através de compromissos com a educação e o 

treinamento de futuros profissionais, garantindo a troca de saberes e de 

experiências. 

 

Batista e Gonçalves (2011) destacam que a política de educação permanente 

em saúde passa a ser uma política do SUS, pois propõe uma estratégia de 

transformação das práticas de formação, gestão, controle social e participação popular, 

frente às questões de saúde. 

Nesse contexto, na Atenção Básica as unidades de Estratégia Saúde da 

Família se demonstram como cenários para a formação prática dos profissionais de 

saúde, visto que essas unidades representam locais de fazeres e saberes múltiplos, 

onde ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde são 

desenvolvidas, trabalhando na perspectiva da integralidade das ações. 

Cabe reforçar que o Programa de Saúde da Família foi idealizado e proposto no 

ano de 1994 pelo Ministério da Saúde do Brasil, com o objetivo de se estabelecerem 

laços de compromisso e de responsabilidade entre os profissionais de saúde e a 

população. Esse programa é entendido como uma estratégia de reorientação do 

modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo 

acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção e manutenção da 

saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes 

(BRASIL, 2012). 

No que se refere à formação dos profissionais da saúde, Paiva et al. (1999, 

p.30; apud BARBOSA, 2004) também afirmam que: 
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O processo de formação tem sofrido críticas, entre as quais se destacam: 
descontextualização em relação às realidades regionais e às práticas que 
realiza; desconsideração do trabalho como princípio pedagógico; contato tardio 
do aluno com a futura prática profissional; valorização do domínio de 
habilidades técnicas voltadas para um sistema de alta complexidade; reduzida 
ênfase no trabalho multiprofissional; currículos pouco flexíveis; dicotomia 
teórico/prática, pensar/fazer, cuidar/administrar. 
 

A formação dos profissionais de saúde deveria ser calcada, então, pela política 

do SUS; entretanto, ainda se observam, em algumas instituições de formação, a 

prevalência do modelo hegemônico, fragmentado e curativista. Ceccin e Feuerwerker 

(2004) ressaltam que ainda se torna relevante uma reforma na educação que possibilite 

uma aproximação entre ensino e prática em saúde. Mostram também que, mesmo com 

algumas conquistas e mudanças no modelo de formação tradicional, ainda há um longo 

caminho a se percorrer para garantir um sistema com atenção assistencial integrada e 

de qualidade à população. 

Araújo, et al. (2007) destacam, ainda, o desafio em formar os profissionais de 

saúde na perspectiva da integralidade, já que, para isso, faz-se necessário romper com 

o modelo tradicional de formação e prática, através de análise crítica e reflexiva das 

ações desempenhadas nos ambientes de trabalho em saúde. 

 

2.2 A Constituição da Rede de Assistência à Criança na Atenção Básica de Saúde 

 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), consolidado a partir da 

Constituição Federal de 1988, promoveu, ao agregar os serviços da União, dos 

estados, dos municípios e da assistência médica previdenciária do modelo anterior, a 

formação de redes assistenciais descentralizadas, regionalizadas e integradas, com o 

objetivo de garantir o acesso de todos à saúde (SILVA, 2011).  

Nesse contexto, as redes de assistência podem ser consideradas organizações 

poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão 

única, com objetivos comuns e ações cooperativas e interdependentes, que permitem 

ofertar uma atenção contínua (MENDES, 2010). 

Reforçamos, então, que a Constituição Federal de 1988 garante que a “saúde é 

um direito de todos e um dever do Estado”. Tomando por base os princípios do SUS de 
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Universalidade, Integralidade e Equidade, estabeleceram-se as diretrizes para garantir 

o atendimento de acordo com a especificidade de cada usuário, em sua plenitude.  

Em relação à integralidade preconizada pelo SUS, ela é compreendida para 

além de atividades de promoção, prevenção e tratamentos. Salienta-se que a forma 

como as práticas de cuidado são realizadas nos serviços de saúde também são 

fundamentais para o alcance da resolubilidade do atendimento. Portanto, as ações 

devem ser realizadas de forma humanizada, ou seja, os profissionais devem perceber e 

assistir o usuário do SUS como um sujeito com as suas próprias subjetividades 

(MENDES, 2012). 

Na reordenação do modelo de saúde, na qual as ações de promoção e de 

prevenção ganham espaços relevantes, os profissionais de saúde que compõem uma 

equipe multiprofissional devem conhecer o processo de implantação e de efetivação de 

estratégias de ações a serem desenvolvidas junto às crianças, como a Agenda de 

Compromissos para a Saúde Integral da Criança e a Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI), com vistas à assistência resolutiva. A rede de cuidados 

na Atenção Básica é fundamental na promoção e na prevenção da saúde e na 

recuperação dos indivíduos. 

Na trajetória de qualificar a atenção integral à saúde da criança, foi criada, em 

1990, a Lei Nº 8.069, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Dispõe esta sobre proteção integral à criança e ao adolescente, “assegurando por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade” (Art. 3º). 

Acrescenta-se a isso, conforme o Art. 7º do ECA, que “a criança e o 

adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, 

em condições dignas de existência”. 

Mesmo por meio de leis como o ECA, ainda se demonstra um grande desafio 

prover o cuidado integral à criança e à sua família, estreitando a interface dos diversos 

setores como saúde, educação, moradia, lazer, dentre outros. 
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Assim, outras redes de cuidado são necessárias para diminuir os índices de 

mortalidade materno-infantil no Brasil, pactuados como meta da Casa Civil. Em 2011, 

através da Portaria Nº 1.459, de 24 de Junho, instituiu-se, no âmbito do SUS, a Rede 

Cegonha pelo Ministério da Saúde. Essa rede garante acesso seguro e de qualidade ao 

binômio Mãe-Bebê. Quanto à atenção à mulher, garante as consultas rotineiras de Pré-

Natal, com exames laboratoriais e de imagem destacados no protocolo. Garante 

também o acesso ao cuidado integral à criança no período do seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Em atendimento à Rede Cegonha, os profissionais da ESF devem acompanhar 

a gestante em todo o seu período de Pré-Natal e vinculá-la à sua maternidade de 

referência, que deve garantir tanto o atendimento de urgência e emergência, se 

necessário, quanto à realização do parto. Na alta da maternidade, orienta-se Mãe-Pai-

Bebê a realizar o acolhimento em sua unidade referida da Atenção Básica em até cinco 

dias pós-parto, com visitas domiciliares pela equipe de ESF.  

A Rede Cegonha organiza-se a partir de quatro componentes (Art. 6º): “Pré-

Natal; Parto e Nascimento; Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança e Sistema 

logístico: Transporte sanitário e regulação”, perpetuando a garantia ao acesso tanto ao 

Pré-Natal em unidade de ABS, quanto ao Pré-Natal de alto risco, se necessário. Além 

disso, garante-se um acompanhante durante o processo de nascimento, a promoção do 

aleitamento materno, a busca ativa de crianças vulneráveis e transporte seguro para as 

gestantes. 

Em 2015, através da Portaria Nº 1.130, de 5 de agosto, a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança foi instituída no SUS, garantindo que a criança e o 

adolescente estejam assegurados com absoluta prioridade à vida, à alimentação, à 

saúde, ao lazer, à educação, ao respeito e à convivência familiar. Atestam-se, assim, 

todas as ações contra as formas de violência, negligência, discriminação, exploração e 

opressão, conforme Art. 227º da Constituição Federal de 1988. Para tanto, a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS) é idealizada conforme o art. 14º da referida Política: “a PNAISC 

se organiza a partir da Rede de Atenção à Saúde e de seus eixos estratégicos, 

mediante a articulação das ações e serviços de saúde disponíveis nas redes temáticas, 
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em especial aquelas desenvolvidas na rede de saúde materna neonatal e infantil e na 

Atenção Básica, esta como coordenadora do cuidado no território”. 

Corroborando esses dados, Mendes (2012) destaca que as RAS devem 

solucionar 85% dos problemas de saúde, sendo responsáveis pela saúde dos usuários 

adscritos, junto às equipes de ABS, proporcionando acesso universal, integral, 

respeitando a especificidade, através de fluxos pré-estabelecidos, e garantindo a 

resolutividade do atendimento. 

 

2.3 A Inter-relação Teoria-Prática da Linha de Cuidado de Atenção Integral à 

Saúde da Criança: Uma Complexidade em Análise 

 

Alguns estudos (NOVACZYK, 2008, SILVA, 2013) têm demonstrado que as 

práticas assistenciais de integralidade à saúde da criança ainda estão longe de serem 

alcançadas. Isso se deve à fragilidade, à falta de conhecimento específico dos 

profissionais de saúde em relação à linha de cuidados à criança, e à fragmentação das 

ações que os profissionais desempenham na rede de saúde. 

Todas as estratégias apontadas até o momento representam um ganho 

indiscutível na tentativa de realizar uma assistência integral à criança. Entretanto, ainda 

não se dispõe de um programa integral direcionado para as crianças que apresentam 

algum tipo de necessidade especial. Esse caso se mostra, parcial e timidamente, dentro 

de programas como a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e a 

Redução da Mortalidade Infantil. Observa-se, no cotidiano de trabalho, que as ações 

propostas nos Programas existentes ainda não são totalmente desempenhadas. Assim, 

constata-se que, apesar de os índices de mortalidade infantil no país terem reduzido, 

ainda permanecem altos (UNICEF, 2008). 

Além do exposto acima, destaca-se, como limitação da rede de cuidados à 

saúde da criança, a formação dos profissionais de saúde que ainda remete ao modelo 

médico-curativista, como evidenciado por Novaczyk (2008, p. 1130) 
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Considerando a complexidade que é atender a criança e família em seu 
contexto; assistir de forma integral e humanizada, resolutiva e com boa 
qualidade, pode gerar inseguranças, expectativas e frustrações. Nesse sentido, 
a formação dos profissionais de saúde é uma questão que merece atenção se 
realmente quisermos mudar o modelo de atenção, pois ainda hoje essa 
formação se baseia numa visão cartesiana de divisão corpo e mente, 
desqualificando assim aspectos psicológicos, sociais e ambientais envolvidos 
no processo de cuidar.  
 

Para Araújo et al. (2007), também a formação dos profissionais de saúde ainda 

permanece no modelo hegemônico, pois deixa de promover uma educação baseada 

nos princípios e nas diretrizes do SUS. Nesse sentido, faz-se necessária uma melhor 

estruturação na base da problematização do processo de trabalho, para que os 

atendimentos dos profissionais de saúde se tornem adequados e possam garantir as 

necessidades de saúde da população, de forma integral e universal. 

A especificidade e também a complexidade que a linha de cuidado à saúde da 

criança apresenta requerem um maior envolvimento e conhecimento científico e prático 

por parte dos profissionais de saúde que atuam na ABS, por serem os mesmos 

generalistas que acolherão e atuarão com diferentes grupos humanos e diferentes 

agravos. Há indícios, ainda, de que tanto a formação como as capacitações em serviço 

deixam a desejar, com poucas atividades de educação em serviço oferecidas. Além 

disso, a cada vez mais se destinam à ESF crianças com necessidades especiais, e 

nosso cotidiano mostra que a maior parte dos profissionais de saúde desconhece ou 

conhece pouco sobre a Rede de Atenção à Saúde da criança. Muitas dessas crianças 

trazem malformações graves, o que torna a assistência não resolutiva; em especial, fica 

comprometida a integralidade da atenção à saúde da criança. 

Portanto, faz-se pertinente neste estudo definir o conceito de Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES): são crianças que podem ser inseridas 

no grupo de crianças com doenças crônicas, ou Crianças Dependentes de Tecnologias 

(CDTS). As crianças dependentes de tecnologia são aquelas que necessitam de 

cuidados contínuos e que possuem dependência tecnológica permanente ou 

temporária, dependendo do prognóstico da doença, que pode ser malformação 

congênita, doença crônica ou genética, ou estar relacionada com a prematuridade e/ou 

uma infecção. A dependência tecnológica pode ser evidenciada pelo uso de 
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gastrostomia, colostomia, traqueostomia, nutrição parenteral, diálise peritoneal, 

oxigenoterapia, dentre outros (LEITE e CUNHA, 2007, p. 93). 

Para Rezende e Cabral (2010, p. 23), CRIANES são: 

 
 

Aquelas que possuem ou estão em maior risco de apresentar uma condição 
física, de desenvolvimento, de comportamento, ou emocional crônica, que 
requer um tipo e uma quantidade de atendimento, pelos serviços de saúde, 
para além daquela geralmente requerida por outras crianças. 

 
Existem várias definições para doença crônica na literatura. De acordo com a 

abordagem deste estudo, a que melhor se enquadra é a de Vieira e Lima (2002, p. 

553). Para essas autoras, a doença crônica é aquela que tem um curso longo de 

duração; dura mais de três meses, podendo ser até incurável, deixando sequelas e 

requerendo adaptação – às vezes com algumas limitações – na nova fase da vida. No 

caso da doença crônica infantil, não só o cotidiano da criança como o dos familiares é 

alterado, devido às constantes hospitalizações, à adaptação à nova condição de vida e 

até mesmo às limitações no crescimento e no desenvolvimento proporcionadas durante 

o curso da doença. Isso repercute na diferenciação do cuidado a essas crianças, a seus 

familiares e à comunidade inserida, interferindo diretamente na responsabilização da 

Atenção Primária, ao ser referência da coordenadora do cuidado da porta de entrada do 

SUS. 

Ainda como tensão frequente nesse espaço da ESF, que deverá ser 

aprofundada no decorrer deste estudo, destaca-se a excessiva demanda de práticas de 

cuidado realizadas na própria ESF, principalmente aquelas sob a responsabilidade do 

enfermeiro. Este profissional desenvolve um extenso e variado leque de ações, com 

competências diversas, dentre as quais: cuidar de indivíduos, família e grupo da 

comunidade; realizar ações educativas e administrativas de planejamento; e 

supervisionar técnicos de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde. Este 

complexo de ações reduz o tempo para cada atividade; as atividades, por sua vez, 

podem acabar se realizando sem a necessária eficiência – fato que pode indicar a 

necessidade de reflexão por parte dos próprios profissionais sobre sua prática. 

Monteiro (2000), em seu estudo sobre representações sociais em unidades 

básicas de saúde, mostra que a população ainda se baseia pela mentalidade 
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curativista, priorizando os atendimentos de demanda, com pouca adesão aos grupos de 

promoção e prevenção de doenças. Costuma-se, pois, associar a resolutividade do 

atendimento à solução dos problemas imediatos, através de demandas espontâneas, 

inserindo a ABS em um contexto de pronto atendimento. Tal atitude pode ser um 

reflexo, ainda hoje, da superlotação dos espaços da ESF e do fato de esses espaços 

terem permanecido, por muito tempo, como desertos sanitários (espaços muito pouco 

procurados, devido a diferentes fatores). 

Assim, é necessário que se reorientem as práticas realizadas na ESF perante 

as demandas específicas, como as da Rede de Atenção à saúde da criança, dos meios 

de trabalho e, principalmente, das relações estabelecidas entre os profissionais de 

saúde e a população adscrita, atendida nesses serviços de saúde, ressignificando a 

assistência e investindo de fato na oferta de assistência integral, universal e de 

qualidade. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

 

Para atender aos objetivos elencados para esta pesquisa, optamos por um 

estudo de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Essa abordagem busca 

compreender um fenômeno específico em profundidade; por isso, a realidade é 

construída a partir do próprio estudo. Assim, o pesquisador observa, analisa, decifra e 

interpreta significações dos participantes do estudo, e não apenas busca descrever 

fatos ou comportamentos. O processo e o seu significado são os principais focos dessa 

modalidade de pesquisa, conforme aponta Canzonieri (2011). 

As análises qualitativas conseguem, pois, investigar situações vividas no dia-a-

dia, influenciadas pelas emoções e pelos sentimentos; situações, portanto, que não 

podem ser mensuradas. Como afirma Minayo (2012, p. 21)  

 
 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, 
das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido como parte da realidade social, pois o ser 
humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com 
seus semelhantes.  

 
Do ponto de vista dos objetivos traçados para este estudo, o tipo de pesquisa 

que mais se adequou foi a do tipo descritiva e exploratória. Entende-se por pesquisa 

descritiva aquela que envolve técnicas padronizadas de coleta de dados.  

A pesquisa descritiva, sob a perspectiva de Gil (2008), tem como objetivo a 

descrição minuciosa das características de uma população, de um fenômeno ou de 

uma experiência, uma situação ou um processo. 

Já o caráter exploratório da pesquisa, conforme define Gil (2008), refere-se a 

formular problemas ou hipóteses pesquisáveis, com a finalidade de desenvolver, 

modificar e esclarecer os conceitos, para que possam ser estudados e até mesmo 

abordados em estudos posteriores. 
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A pesquisa do tipo estudo de caso é possível quando fazemos observação 

direta sobre um determinado fenômeno. Nas palavras de Yin (2015), “como método de 

pesquisa, o estudo de caso é usado, em muitas situações, para contribuir ao nosso 

conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e 

relacionados”. Yin (2015) destaca ainda que o estudo de caso permite aos 

investigadores que se atenham a um “caso” e retenham uma perspectiva do mundo 

real, utilizando estratégias de investigação qualitativa para analisar o contexto, as 

percepções dos participantes entrevistados. O estudo de caso, dessa forma, se 

demonstra útil para demonstrar conhecimentos e perspectivas sobre eventos 

vivenciados. 

A opção por esse tipo de metodologia justifica-se uma vez que se visou a 

analisar a concepção de todos os profissionais de saúde da unidade estudada acerca 

da correlação entre a sua formação e a sua prática diante da linha de cuidado de 

atenção integral à saúde da criança.  

Essa abordagem de pesquisa demonstra-se relevante, também, por 

proporcionar uma visão geral sobre determinado fato, familiarizando o pesquisador com 

o problema. Entretanto, ressaltamos que, apesar da riqueza de informações que um 

estudo de caso possa fornecer, estamos cientes da impossibilidade de generalizarmos 

os nossos resultados, dada a singularidade de cada contexto. 

 

3.1 Cenário do Estudo 

 

Em 2016, o município do Rio de Janeiro contava com 64% de cobertura da 

Estratégia Saúde da Família. O presente estudo teve como cenário uma Clínica da 

Família (CF), localizada em Senador Camará, vinculada à Coordenadoria de Saúde da 

Área Programática 5.1 (CAP 5.1). 4 Em Senador Camará, bairro da zona oeste do 

município do Rio de Janeiro, registra-se uma população vulnerável de 105.515 

habitantes (IBGE, 2010), com renda per capita de R$ 251,09 (IBGE, 2013). 

                                            
4 Por áreas programáticas (AP), entendem-se áreas de gestão que elencam alguns bairros, dispostos para agrupar 
uma supervisão da coordenadoria da AP. Atualmente, o município do RJ é dividido em 10 áreas programáticas, 
sendo elas: AP 1.0, AP 2.1, AP 2.2, AP 3.1, AP 3.2, AP 3.3, AP 4.0, AP 5.1, AP 5.2, AP 5.3. O cenário da nossa 
pesquisa se insere na AP 5.1. 
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No munícipio do RJ, as unidades de CF são designadas pela superintendência 

de Atenção Primária como as unidades que seguem o padrão “saúde presente” da 

Casa Civil. A Carteira de Serviços (2011) organiza as unidades de Atenção Primária em 

Centro Municipal de Saúde (CMS) ou Clínica da Família. Para o nosso estudo, a CF foi 

o cenário da pesquisa. 

A unidade pesquisada, uma CF no município do RJ, compunha-se por oito 

equipes mínimas de ESF, cada uma das quais contava com médico (um de 40h ou dois 

de 20h semanais), enfermeiro (somente um de 40h semanais), técnico de enfermagem 

(somente um de 40h semanais), dentista (somente um de 40h semanais) e de quatro a 

seis ACS, conforme preconizado pela PNAB. Essas equipes eram responsáveis por 

uma população adscrita de aproximadamente 30.000 pessoas. Dessa população, 15% 

eram crianças de zero a nove anos. 

Nesse contexto, a pesquisa representou uma limitação para o estudo. 

Entretanto, por se tratar da modalidade de estudo de caso, os achados poderão 

contribuir para reorientar as práticas de cuidado junto às crianças do cenário analisado. 

Além disso, ao serem replicados, poderão ajudar a melhorar outros cenários que 

apresentem características semelhantes.  

Para melhor entendimento do contexto infantil no cenário investigado, 

destacamos as diferenças entre os conceitos de “ser criança”, considerando as 

diversidades regionais e de áreas programáticas: “ser criança” em regiões onde se 

dispõe de melhores condições de vida difere-se de “ser criança” em um território com 

alta vulnerabilidade, como em Senador Camará. Nesse bairro, podemos encontrar 

deficiência de esgoto sanitário, condições precárias de construção de moradia, boa 

parte da comunidade sem água filtrada – índices que impactam diretamente na saúde 

da população e, especificamente, das crianças, por terem condições imunológicas 

ainda em processo de fortalecimento. Trata-se, enfim, de uma área de risco, cujos 

índices de criminalidade têm impacto direto na infância das crianças. 

Ayres et al. (2011, p. 127) confirmam a importância de se destacarem territórios 

vulneráveis em seu diagnóstico epidemiológico. Dessa forma, conceituam 

vulnerabilidade como: 
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Aumento de chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a 
resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também 
coletivos, contextuais, que acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao 
adoecimento e, de modo inseparável, maior ou menor disponibilidade de 
recursos de todas as ordens para se proteger de ambos. 

 
Portanto, as crianças que vivem sob condições de vulnerabilidade são mais 

suscetíveis a riscos de adoecimento do que aquelas que vivem em melhores condições 

de moradia. Isso nos remete à intensificação de ações e estratégias para desenvolver 

cada vez mais ações de promoção da saúde e de prevenção de agravos, conforme 

preconizado pela ESF. 

 

3.2 Participantes do Estudo 

 

Os participantes deste estudo foram profissionais de saúde de oito equipes da 

ESF, compostas, sobretudo, por médicos e enfermeiros atuantes no cuidado à criança. 

Após a análise dos critérios de inclusão e exclusão de participantes, totalizaram 13 

profissionais como entrevistados da pesquisa. 

Para serem eleitos como entrevistados, os profissionais deveriam ser 

profissionais da ESF distribuídos entre as seguintes categorias: médico ou enfermeiro, 

lotados na unidade de CF de Senador Camará, com mais de seis meses de experiência 

em ESF. Deveriam, ainda, atuar no cuidado à criança, para que pudessem descrever 

suas práticas de cuidado e formação referente à linha de saúde da criança.  

Em algumas equipes, tivemos médicos que atuavam no regime de 20h 

semanais. Assim, totalizaram, nessa configuração, dois médicos e um enfermeiro, ou 

um médico de 40 h e um enfermeiro por equipe.  

Já os profissionais que não se qualificariam como entrevistados seriam aqueles 

que não estiveram presente durante o desenvolvimento do trabalho de campo por 

motivo de férias ou licença médica, ou que apresentaram, no momento da coleta de 

dados, menos de seis meses de atuação em ESF, além daqueles que não concordaram 

com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O risco previsto para esta pesquisa decorre de um possível receio por parte do 

estabelecimento e das pessoas entrevistadas com relação à exposição de ideias ou 

opiniões. No entanto, coube ao pesquisador salientar a devida proteção aos 
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participantes, através da garantia do anonimato e do sigilo completo de todos os dados 

informados por cada participante.  

 

3.3 Processo de Coleta dos Dados 

 

Este estudo foi realizado entre os anos de 2016 e 2017, por meio de um 

trabalho de campo. De acordo com Minayo (2012, p.26), “o trabalho de campo consiste 

em levar para a prática empírica a construção teórica elaborada na fase exploratória e 

em trazer respostas da realidade, a partir da teoria, com a perspectiva da observação e 

compreensão”. 

Já para Marconi e Lakatos (2013), a pesquisa de campo tem como objetivo 

extrair informações e/ou conhecimentos sobre um problema que requer uma resposta, 

ou ainda sobre uma hipótese a ser comprovada. 

Nesta pesquisa de campo, utilizou-se, para a apreensão dos dados, a 

observação não participante, sistemática (Apêndice B), e a entrevista semiestruturada 

(Apêndice A). Ao utilizar a técnica de observação, os aspectos da realidade foram 

determinados; não se tratou apenas de assistir e ouvir, mas, sim, de examinar fatos 

elucidados no estudo (MARCONI; LAKATOS, 2013). 

Para Ruiz (2010), a observação faz-se necessária para que se possa retratar o 

problema ou o fenômeno como realmente ele se manifesta, como ele perdurará por 

todo o processo da pesquisa, de tal forma que se possam detalhar com veracidade, 

minúcia e imparcialidade os fatos que englobam o estudo. 

Assim, a observação não participante e sistemática foi utilizada neste estudo 

por ser a pesquisadora membro de uma das equipes da referida unidade, cenário do 

estudo. Para Marconi e Lakatos (2013, p. 78)  

 
 

Na observação não participante, o pesquisador toma contato com a 
comunidade, grupo ou realidade estudada, mas sem integrar-se a ela: 
permanece de fora. Presencia o fato, mas não participa dele: não se deixa 
envolver pelas situações, faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não 
quer dizer que a observação não seja consciente, dirigida, ordenada para um 
fim determinado. O procedimento tem caráter sistemático. 

 
Segundo Rudio (2015), a observação sistemática foi utilizada para responder 
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propósitos, após planejamento que pretendeu abranger a população, as circunstâncias 

e o local observado, buscando instrumentos apropriados que estruturam, planejam e, 

assim, geram uma observação direcionada. 

Quanto à entrevista semiestruturada, ela tem como principal objetivo dar ao 

entrevistado a completa sensação de que ele pode falar livremente, para relatar 

experiências e apresentar opiniões. O pesquisador pode estimulá-lo cautelosamente, 

para evitar influenciá-lo ou induzi-lo a respostas. Segundo Minayo (2010), “a entrevista 

semiestruturada facilita a abordagem e assegura, sobretudo, aos investigadores menos 

experientes, que suas hipóteses ou seus pressupostos serão cobertos na conversa”.   

Essa modalidade de coleta de dados garante a padronização, ao obter dos 

entrevistados respostas diversas à mesma pergunta, que podem, então, ser agrupadas 

na mesma categoria, analisadas e, enfim, comparadas, respeitando a perspectiva de 

cada indivíduo (MARCONI; LAKATOS, 2013). 

    

3.4 Aspectos Éticos e Legais  

 

A presente pesquisa adotou todos os preceitos éticos e legais para o seu 

desenvolvimento, conforme determina a Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde, e foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde do RJ e da UFF/Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). 

A pesquisadora responsável preencheu o cadastro na Plataforma Brasil e, em 

seguida, submeteu o projeto aos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP/UFF e 

também do CEP da Secretaria Municipal de Saúde do RJ. 

Mediante a aprovação dos dois Comitês de Ética em Pesquisa (Anexos A e B), 

sob os pareceres 1.922.876 e 2.054.266, a proposta de estudo foi apresentada aos 

participantes da pesquisa, que receberam todos os esclarecimentos sobre a sua 

participação. Em seguida, esses indivíduos aceitaram a sua participação e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a realização das 

entrevistas e da observação não participante. 

O TCLE (Apêndice C) contém informações sobre os riscos, os benefícios e os 

procedimentos executados, e todos os participantes foram previamente orientados para 
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o estudo, sendo resguardada a sua identidade durante todo o desenvolvimento da 

pesquisa, o que inclui o texto final e os demais documentos científicos produzidos. 

Os participantes foram, pois, identificados pelas siglas PM (Profissional Médico) 

e PE (Profissional Enfermeiro), seguidas de número arábico (1, 2, 3,...) correspondente 

à sequência da realização da entrevista. Dessa forma, garante-se seu anonimato e o 

atendimento à Resolução Nº 466/2012 do MS. 

Todos os participantes foram informados de que poderiam desistir de participar 

da pesquisa em qualquer momento de seu desenvolvimento, sem que isso 

influenciasse ou trouxesse qualquer tipo de prejuízo pessoal e/ou profissional. 

Os dados coletados durante a pesquisa de campo estão sob a responsabilidade 

da pesquisadora, que os guardará sigilosamente, e somente ela poderá utilizá-los para 

fins científicos de publicação e apresentação em eventos científicos. O descarte desses 

dados também é de responsabilidade da pesquisadora e acontecerá com incineração 

após o prazo de cinco anos.   

 

3.5 Apresentação e Análise dos Dados 

 

A análise temática foi utilizada para a discussão dos dados. Assim, passamos a 

confrontar os depoimentos com o objetivo de compreender o pensamento dos 

participantes e construir as categorias centrais de análise. A técnica de análise 

temática, segundo Pope (2009), permite ao pesquisador agrupar os dados por temas, 

examiná-los cuidadosamente para depois compará-los e interconectá-los, envolvendo-

os na tentativa de identificar as relações entre os temas. 

Para Minayo (2010, p. 316), “a análise temática consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença ou frequência 

signifiquem alguma coisa para o objeto analítico visado”. A autora destaca ainda que os 

resultados devem ser distribuídos em quadro teórico, tendo o analista a função de 

propor interpretações, deduções e/ou induções sobre os dados analisados. 

Dessa forma, as informações extraídas dos discursos dos participantes foram 

confrontadas entre si; assim, identificaram-se os temas comuns que serviram de base 
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para a elaboração das categorias centrais do estudo, que foram analisadas através de 

aproximação com autores que abordam a temática. 

 

3.6 Proposta de Produto 

 

Ao se tomarem como base as observações do cotidiano de trabalho dos 

profissionais participantes deste estudo, acrescidas da análise da literatura científica 

sobre o tema, tornou-se relevante e oportuno construir uma proposta de produto que 

demandasse do serviço investigado. Foi assim que construímos a proposta de 

“Complementações de informações no prontuário eletrônico vigente, referente à linha 

de cuidado de atenção integral à saúde da criança”, ferramenta orientadora que 

subsidiará a prática dos profissionais de saúde no atendimento integral à saúde da 

criança.  

Fizeram-se necessárias, pois, a análise dos dados da linha de cuidado integral 

à criança, existente atualmente, e a realização de discussões em reuniões com 

profissionais e gestores que manuseiam o referido prontuário eletrônico (PE). 

Dessa forma, a nossa proposta aproxima teoria e prática, promovendo 

conhecimentos que serão disseminados e utilizados para reorientar o cotidiano dos 

profissionais diante da linha de cuidado integral à saúde da criança. 
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Aqui são apresentados e analisados os resultados do estudo. Esses dados 

estão contidos no Diário de Observação Livre (Não Participante) e no conjunto de 

discursos gerados pelas entrevistas semiestruturadas. Esses achados foram analisados 

com o apoio de outros autores que também estudaram a temática da saúde da criança, 

incluindo toda a linha de cuidado e seus desdobramentos na Atenção Primária, 

especificamente na ESF. 

Esta análise foi, pois, estruturada em três segmentos, para uma melhor 

compreensão do conteúdo. O primeiro segmento referiu-se à observação realizada, 

contendo as anotações, reflexões e percepções da pesquisadora acerca do cenário e 

dos participantes; o segundo apresentou o perfil social e profissional dos participantes e 

a análise desses dados; por fim, o terceiro segmento referiu-se à apresentação dos 

depoimentos das entrevistas, por meio da aproximação dos discursos à construção das 

categorias que foram posteriormente analisadas.  

 

4.1 As Observações Contidas no Diário de Campo: Sobre as Percepções Acerca 

do Cenário e dos Participantes 

 

A aproximação e o conhecimento da realidade local, das suas potencialidades e 

das suas limitações me impulsionaram e determinaram a escolha deste cenário de 

estudo. Permaneci durante dois meses realizando o trabalho de campo: a observação 

não participante ou livre e as entrevistas. No total, foram realizadas 30 horas de 

observação. 

De início, apresentei o projeto de pesquisa e os seus objetivos ao gerente da 

unidade e, após a sua autorização, compareci até a Coordenação de Área 

Programática (CAP) 5.1, para apresentar o projeto e solicitar permissão para a 

realização da pesquisa. Diante das aprovações e de parecer favorável à realização do 
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estudo pelos Comitês de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro e da 

Secretaria Municipal de Saúde do RJ, iniciei efetivamente a pesquisa.  

Situar o cenário investigado é relevante, assim como descrever o papel da 

pesquisadora neste cenário. Além de pesquisadora também atuo como enfermeira 

assistencialista e componho o corpo técnico da unidade em estudo desde 2012. Essa 

unidade permaneceu fisicamente instalada dentro de um Centro Municipal de Saúde 

(CMS), compondo, assim, uma unidade do tipo B (unidade CMS e unidade de ESF 

juntas no mesmo ambiente físico), por quatro anos. Somente em novembro de 2015 o 

ambiente da pesquisa foi efetivamente inaugurado como estrutura física de Clínica da 

Família e recebeu mais uma equipe de saúde da família, totalizando uma unidade com 

oito equipes de ESF.  

Como profissional do cenário da pesquisa, e para não comprometer os 

achados, optei por realizar a observação e as entrevistas em momentos distintos do 

expediente do responsável por este estudo, a fim de não comprometer a dinâmica da 

unidade.  

A unidade apresenta, portanto, instalações novas, e, ao longo de todos os dias 

de minha observação, encontrou-se limpa e bastante organizada. A entrada compunha-

se por uma recepção com oito baias nas quais ficavam os Agentes Comunitários de 

Saúde dispostos por equipe, para o primeiro acolhimento aos usuários. Todas essas 

baias possuíam computador e cadeira, a fim de que o usuário ficasse melhor 

acomodado. Ainda na recepção, encontravam-se doze cadeiras para espera, além 

daquelas distribuídas nas baias, e um ACS que ficava disposto para ajudar nos fluxos 

dos usuários dentro da unidade. Um pouco mais adiante, dispunha-se a sala de vacina, 

onde cada criança era atendida individualmente. 

A unidade era composta por 12 consultórios, oito dos quais eram destinados às 

equipes. Havia ainda quatro consultórios temáticos: acolhimento mãe-bebê; saúde da 

criança; saúde da mulher; Hipertensão Arterial Sistêmica-Diabetes Mellitus.  

Todos os consultórios das equipes dispunham de balança de adulto, balança de 

criança, régua para medição de estatura, estetoscópio, esfigmomamômetro, otoscópio, 

oftalmoscópio, computador, maca, cadeiras, balanças de bebê e também balanças de 

até 150 Kg, todas digitais. A sala de acolhimento mãe-bebê contava ainda com uma 
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cadeira de amamentação. A sala de saúde da criança contava com uma mesinha, 

cadeirinhas infantis e alguns brinquedos, além dos utensílios listados no parágrafo 

anterior.  

Entretanto, as salas temáticas de saúde da criança e acolhimento mãe-bebê 

não eram utilizadas exclusivamente ao atendimento de crianças. Como a unidade 

dispunha de profissionais como médicos e enfermeiros, essas salas eram, também, 

utilizadas como consultórios para atender toda a população, devido à grande demanda 

da unidade. Por isso, as crianças poderiam ser atendidas tanto nos consultórios 

temáticos, quanto em outros consultórios das equipes. 

Quase todas as equipes apresentavam agendamentos de todas as linhas de 

cuidado no mesmo turno de atendimento, tendo, assim, uma agenda com marcações 

de procedimentos para crianças, mulheres, adultos e idosos, de forma a disponibilizar 

mais acesso e direito de escolha de marcação das consultas pelos usuários. Contudo, 

isso impossibilitava a utilização destes consultórios para atendimento exclusivo às 

crianças da unidade. 

Em frente aos consultórios, havia cadeiras para que as crianças e seus 

acompanhantes – assim como outros usuários da clínica – esperassem pela sua 

consulta acomodados. No entanto, observei que nessa área não existia sistema de 

refrigeração (nem ventilador, nem ar condicionado), o que causava desconforto em dias 

de muito calor.  

Nos dias de observação, a unidade encontrou-se limpa, com muitos usuários 

aguardando as consultas; muitos eram crianças, que esperavam sua chamada no 

corredor, acomodadas em cadeiras. Porém, não havia nesse local um sistema de 

refrigeração – o que se faz necessário destacar novamente. A média de espera de 

atendimento era de 2h, respeitando a classificação de gravidade realizada no 

acolhimento. Dessa forma, caso houvesse alguma condição mais aguda e emergencial, 

como febre, vômito e/ou dor intensa, esses casos seriam encaminhados diretamente à 

sala de procedimentos e seriam acolhidos pelo técnico de enfermagem, que, enfim, 

solicitaria imediatamente a avaliação do médico ou do enfermeiro da equipe. 

Um dos médicos que realizava atendimento em um dos dias de minha 

observação atrasou o início das suas consultas agendadas na parte da tarde, devido 
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aos atrasos dos atendimentos pela manhã, provocados pelo grande fluxo de demandas 

espontâneas. Por isso, a agitação das pessoas aumentou nessa tarde. 

Nessa Clínica de Família, os profissionais de saúde ofereciam assistência a 

toda população e à comunidade adscrita. A população infantil representava um número 

expressivo na referida unidade, assim como os idosos. Pude observar também 

limitações como o grande número de demandas espontâneas (os usuários não 

agendados que buscam a unidade para atendimento), de atendimento de crianças com 

necessidades especiais, e de atendimento de crianças e de outros usuários em 

condição de emergência (que deveriam ser absorvidos pela Atenção Secundária, ou 

Terciária). Todos esses casos dificultavam a realização da assistência à criança, devido 

às suas singularidades e complexidades. 

No que diz respeito ao acolhimento e à relação do usuário com os profissionais, 

observei que, quando a criança e seu acompanhante chegavam à unidade, eram 

acolhidos por um Agente Comunitário de Saúde, que inseria o nome da criança no 

prontuário eletrônico para o seu atendimento, fosse para uma consulta com um médico, 

enfermeiro ou dentista, ou até mesmo para desenvolver algum procedimento como 

vacina, medir temperatura, ou administrar alguma medicação (na sala de 

procedimento).  

O profissional agendado para atender chamava, então, o usuário (a criança) 

pelo nome e, na maioria das vezes, chamava também o acompanhante da criança, por 

já ter vínculo instituído, pois quase sempre as crianças eram atendidas pela sua equipe 

adscrita. Entretanto, observei, ao longo desses dias, que alguns profissionais ainda 

chamavam os acompanhantes conforme o grau de parentesco (“mãezinha”, “tia”, “pai”), 

principalmente quando esses são atendidos por profissionais que não pertenciam à 

equipe comumente responsável por aquele usuário e por aquela família. Esse fato pode 

ter ocorrido devido ao fato de unidade ter recebido médicos novos que ainda não 

conheciam os usuários pelo nome, chamando-os, portanto, pelo grau de parentesco. 

Na maior parte das vezes, quem acompanhava as crianças eram as mães, mas 

também foram observados pais sozinhos com a criança, tias, irmãos e avós.  

Nem todos os profissionais de saúde da unidade trabalhavam com uniforme, o 

que contrapunha as diretrizes da gestão: alguns médicos atendiam sem jaleco (ou com 
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ele aberto) e outros, sem crachá, apesar de a gerência da unidade disponibilizar o 

uniforme e orientar os profissionais sobre a importância do uso deste. Também pude 

notar enfermeiros que atendiam sem usarem o jaleco. 

As relações entre criança/cuidador e profissional às vezes pareciam distantes e 

frias, pois alguns profissionais não demonstravam aptidão e segurança no atendimento 

à criança. Outros profissionais da unidade reforçavam em falas informais que não 

gostavam de atender crianças, mas que atendiam, pois, na Estratégia Saúde da 

Família, eram obrigados a fazê-lo. O atendimento durava aproximadamente de 20 a 30 

minutos em puericulturas – tempo que diminuía significantemente quando a consulta 

era por demanda livre, em caso de algum problema que a criança apresentasse, 

pautando a relação do atendimento em apenas queixa-conduta. 

Observei, ainda, que às vezes as orientações aos cuidadores das crianças que 

vieram por demanda espontânea ficavam bastante restritas, devido ao intenso fluxo de 

demanda. Os profissionais buscavam a resolução rápida daquele problema para dar 

conta de tantos outros que aguardavam.   

Pude comprovar, também, que toda criança que chegava à unidade com algum 

tipo de urgência era prontamente atendida por algum profissional; caso não fosse 

resolvido o problema na própria unidade, a criança seria então encaminhada 

(referenciada) por ambulância para outra unidade de Atenção Secundária ou Terciária. 

O tempo de espera da ambulância poderia variar muito, conforme a disponibilidade da 

regulação de vagas do município do RJ. 

O tempo de atendimento às crianças que buscaram assistência por meio de 

uma consulta de rotina agendada ou por demanda livre (sem ser urgência) também 

variava bastante, a depender da agenda de cada profissional que estava em 

atendimento. Havia equipes com muitas demandas de atendimento, o que acabava por 

atrasar a sequência dos demais atendimentos, tanto dos agendados, quanto das 

demandas que surgiam no dia. 

A interação entre os profissionais às vezes ficava defasada. Observei, por 

exemplo, que eram tantas as demandas que nem sempre os profissionais paravam 

para dialogar com os ACS a fim de que, em conjunto, traçassem ou planejassem o seu 

próprio dia de atendimento em suas visitas domiciliares, visando ao maior 
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monitoramento da criança atendida. Às vezes essa interação ficava apenas no 

planejamento por completa falta de tempo, mas poderia ser discutida em reuniões de 

equipe. Entretanto, pude constatar que nem todos os profissionais desempenhavam 

esse tipo de conduta. 

Os profissionais se apresentavam bastante cansados diante das múltiplas 

demandas de trabalho e do número reduzido de profissionais, o que se contrapunha ao 

preconizado pela PNAB, visto que todas as equipes deveriam contar com um número 

adequado de médicos e enfermeiros. Esse fato acabava por comprometer o 

atendimento às crianças.  

Pareceu-me, portanto, que as crianças deveriam ser atendidas com mais 

tempo, garantindo as ações singulares que essa fase da vida requer. As mães 

poderiam ser melhor orientadas e monitoradas nos cuidados de seus filhos. No entanto, 

diante desse cenário, as consultas estavam sempre comprometidas. Ressalto, ainda, 

que a maior parte dos profissionais apresentava fragilidades para traçar o plano de 

cuidado à criança e tinha pouca afinidade com essa linha de cuidado, o que pude 

observar em diálogos entre esses profissionais. 

 

4.2  Perfil dos Participantes 

 

Os participantes que compuseram o corpus deste estudo eram, quando da 

pesquisa, profissionais médicos e enfermeiros de equipes técnicas de uma Clínica da 

Família localizada em Senador Camará, cidade do município do Rio de Janeiro. Todos 

eram profissionais que atuavam no cuidado direto à criança. Optei por adotar como 

identificação dos participantes as siglas PM (Profissional Médico) e PE (Profissional 

Enfermeiro), seguidas de número arábico (1, 2, 3,...) correspondente à sequência da 

realização da entrevista, garantindo assim o anonimato e o sigilo dos depoimentos. 

Dessa forma, apresento o perfil dos participantes do estudo no Quadro 3. 
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ID Idade Sexo Profissão Escolaridade 
Pós-

Graduação 
Formação/ 
Instituição 

Tempo de 
formação 

Atuação 
na ESF 

1 34 F Enfermeira Pós 
Esp. 

Estomaterapia 
UERJ 5 anos 4 a 6 m 

2 25 M Médico 3º Grau Não possui UNIVAS 1 a 2 m 11 meses 

3 31 M Médico 3º Grau Não possui Unigranrio 2 anos 2 anos 

4 43 F Enfermeira Pós 
Esp. Saúde 

Pública e Enf. 
do Trabalho  

São Camilo 16 anos 15 anos 

5 34 M Enfermeiro 3º Grau Não possui Unigranrio 6 anos 6 anos 

6 47 F Enfermeira Pós  
Esp. Saúde 

Pública 
Castelo Branco 7 anos 1 a 2 m 

7 42 F Médica Pós 
Esp. Clínica 

Médica 
UNIG 9 anos 3 anos 

8 35 F Enfermeira Pós 
Esp. Gestão 

em ESF 
Estácio 10 anos 6 anos 

9 31 M Médico Pós 
Medicina da 

Dor 
Souza Marques 8 anos 8 meses 

10 35 M Médico 3º Grau Não possui Unirio 1 a 4 m 10 meses 

11 41 F Médica 3º Grau Não possui Estácio 3 anos 3 anos 

12 30 F Médica Pós 
Medicina do 

trabalho 
Unigranrio 5 anos 4 anos 

13 35 F Enfermeira Pós 
Enfermagem 
em Terapia 
Intensiva 

Castelo Branco 8 anos 5 anos 

Quadro 3 – Caracterização dos Participantes do Estudo. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Foram entrevistados para o estudo 13 profissionais, e os dados coletados serão 

apresentados e analisados aqui. Desses profissionais, seis eram enfermeiros e sete, 

médicos.  

Em relação à faixa etária, observou-se variação: de 25 anos a 47 anos, com 

média de 35 anos, demonstrando serem profissionais jovens, com tempo de formação 

entre um ano e dezesseis anos, fatos que demonstram que todos já apresentam 

experiência profissional (Figura 2). 



65 

 

 

 

Figura 2 – Gráfico das faixas etárias dos participantes. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Quanto ao sexo dos participantes (Figura 3), 61,5% eram do sexo feminino, 

enquanto 38,5% eram do sexo maculino. Quase todos os profissionais de enfermagem 

eram do sexo feminino, e a maioria dos profissionais médicos, do sexo masculino. Esse 

fato corrobora os aspectos históricos das referidas  profissões: provavelmente, associa-

se ao fato de a enfermagem ser uma profissão predominantemente feminina, realizada 

numa sociedade que, culturalmente, interpreta o cuidado como prática ou fazer de 

mulheres. O trabalho de Costa et al. (2013) confirma, com a sua análise do perfil dos 

profissionais atuantes na Atenção Básica de Saúde, que a sua maioria é de 

profissionais mulheres, principalmente na área da Enfermagem, com idades de 23 a 55 

anos de idade. 
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Figura 3 – Gráfico dos participantes segundo o sexo. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Sobre a formação acadêmica, encontramos que onze dos treze entrevistados 

se formaram em instituições de ensino particular. Desse total, oito possuíam pós-

graduação, e apenas dois relacionavam-se, mesmo que indiretamente, à assistência na 

Atenção Primária de Saúde. Não houve, contudo, nenhum entrevistado que tenha 

participado da modalidade de residência ou pós em saúde da família. 

No que tange à formação em nível de pós-graduação, comparando os 

resultados da nossa pesquisa com os resultados Ministério da Saúde (2000), segundo 

os quais apenas 39,53% dos médicos apresentavam especialização e 37,16% 

concluíram residência médica, constatamos um grau de especialização dos 

profissionais semelhante ao panorama nacional: 43% dos médicos tinham 

especialização, e nenhum apresentava residência médica (Quadro 4). No total, 57% 

dos médicos não tinham nenhum tipo de especialização. 
 
 

Formação Quantidade 

Especialização 3 (43%) 

Residência Médica 0 

Sem Residência Médica ou Especialização 4 (57%) 

Quadro 4 – Formação Técnica dos Médicos Entrevistados.  
Fonte: Construído pela autora, 2017. 
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Quanto ao perfil de pós-graduação dos enfermeiros participantes do estudo, 

constatamos que 83% dos enfermeiros tinham curso de especialização nas mais 

diversas áreas. Ao compararmos com a pesquisa do MS (2000), que encontrou apenas 

5,5% dos enfermeiros especializados no panorama nacional da ABS, notamos, 

comparativamente, um alto grau de especialização dos enfermeiros entrevistados. 

Apenas um enfermeiro (17%) não possuía qualquer tipo de especialização ou 

residência em enfermagem. Apesar disso, nenhum enfermeiro que participou da nossa 

pesquisa apresentava residência em enfermagem (Quadro 5). 

Formação Quantidade 

Especialização 5 (83%) 

Residência de Enfermagem 0 

Sem Residência de Enfermagem ou Especialização 1 (17%) 

Quadro 5 – Formação Técnica dos Enfermeiros Entrevistados. 
 Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Embora os participantes PE4, PE6 e PE8 tivessem formação com proximidade 

à temática, elas não apresentavam formação específica em saúde da família, que 

discutiria melhor a adequação do novo modelo de atenção à saúde. É nesse sentido 

que a formação dos profissionais pode influenciar a assistência integral aos usuários, e 

mais especificamente a saúde da criança.  

Ceccim e Gil (2005) apontam várias dificuldades no cotidiano do trabalho de 

profissionais das unidades de saúde da família, geradas diante da rápida expansão das 

equipes. Por exemplo, nota-se que o perfil profissional dos profissionais que atuam na 

ESF é significativamente discrepante e que o progresso da ESF se deu muito 

rapidamente. Esses fatos, porém, não determinaram nem a mudança na formação dos 

profissionais, nem a permanência do processo de educação. 

Destacamos que o depoente PE8 possuía especialização em gestão em ESF, 

que se difere da especialização em ESF. A pós-graduação em gestão tem o objetivo de 

formar um profissional capaz de desenvolver competências gerenciais, para aplicar 

técnicas e instrumentos adequados às características da situação de saúde e do 

sistema de saúde brasileiro, com foco no âmbito da gerência. A especialização em 
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saúde da família, por outro lado, tem o objetivo de capacitar o profissional da saúde 

para compreender, planejar, executar e avaliar as ações em saúde da família, conhecer 

a dinâmica da ESF no Brasil, compreender os princípios da APS e os conceitos básicos 

de saúde da família, a fim de organizar a atuação da equipe e discutir o papel do 

profissional e as estratégias de atuação com vistas à reformulação do modelo de 

atenção à saúde, com base nos princípios do SUS (ENGSTROM, MOTTA & 

VENÂNCIO, 2016).  

O tempo de atuação dos entrevistados na ESF variou de oito meses a quinze 

anos; a maioria dos participantes, no entanto, tinha mais de um ano de trabalho na 

APS. Esse é um dado importante, pois demonstra que os profissionais devem possuir 

experiência e conhecimento de fluxos e protocolos para melhor atenderem às crianças, 

considerando, portanto, a sua singularidade.  

Nos gráficos a seguir, pode-se relacionar o tempo de formação com a atuação 

na ESF de médicos e de enfermeiros, respectivamente. Dentre os médicos, 86% tinham 

até três anos de trabalho e 43%, menos de um ano. Em comparação com a pesquisa 

do Ministério da Saúde (2000), não houve significativa mudança nesse perfil, que antes 

era de 42,6%. Isso demonstra que há uma alta rotatividade desses profissionais na 

ABS, o que prejudica o processo de trabalho no que tange ao vínculo do profissional, 

ao conhecimento de fluxos e protocolos e à educação permanente (Figura 4). 
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Figura 4 – Tempo de formação e tempo de atuação na ESF dos médicos. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

Em relação aos enfermeiros, o seu tempo de formação tende a ser igual ao seu 

tempo de atuação na ESF. Isso demonstra que esses profissionais se formam, e seu 

primeiro emprego já é na ABS. Dentre os enfermeiros, somente 17% tinham até três 

anos de atuação, e a sua grande maioria, 83%, tinha mais de três anos de atuação na 

ESF. Essa categoria de profissionais apresenta um maior tempo nesse nível de 

atenção, em dados crescentes relacionados com a pesquisa do MS (2000), que mostra 

um percentual de 44% de enfermeiros atuantes há menos de um ano na ESF (Figura 

5). 
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Figura 5 – Tempo de formação e tempo de atuação na ESF dos enfermeiros. 
Fonte: Construído pela autora, 2017. 

 

4.3 Apresentação e Análise das Categorias 

 

Captar o pensar e o cotidiano dos profissionais entrevistados foi essencial para 

o entendimento dos limites e das potencialidades existentes na linha de cuidado à 

saúde da criança. Todos os discursos coletados a partir das entrevistas foram lidos 

minuciosamente e, em seguida, agrupados e analisados, observando as suas 

confluências, gerando um conjunto de temas e, depois, de categorias que serão 

apresentadas e discutidas a seguir. Essas categorias são: fragilidade da formação 

acadêmica referente à temática saúde da criança na APS; desconexão entre teoria e 

prática frente ao cuidado à saúde da criança; entre muitos limites e algumas 

possibilidades na efetivação de práticas resolutivas. 

Para a construção e análise das categorias, foram elaborados quadros nos 

quais constam fragmentos de todos os depoimentos dos entrevistados que 

compartilhavam pensamentos comuns. Os depoimentos são apresentados nos 

apêndices (Apêndices E, F, G).  
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A seguir serão apresentadas e discutidas as categorias temáticas que 

emergiram a partir dos depoimentos. 

 

4.3.1 Fragilidade da formação acadêmica referente à temática saúde da criança 

na APS 

 

Em relação a essa categoria, pudemos observar que, quando os participantes 

foram indagados acerca da sua formação profissional, eles levantaram questões sobre 

o seu despreparo para atuar diante das singularidades que as crianças demandam à 

APS. Para alguns entrevistados, a formação foi bastante genérica no que tange à 

saúde da criança na APS. Um dos profissionais destacou, por exemplo: “Não tive nada 

na minha formação referente à saúde da criança em AB, só um pouco de hospital” 

(PM7). Percebemos, assim, que a formação referente aos cuidados à criança privilegiou 

os cuidados no âmbito hospitalar, esquecendo-se, pois, de conteúdos para os cuidados 

em Atenção Primária. Outros entrevistados afirmam que:  

 
 
Eu acho que a abordagem da saúde da criança na Atenção Básica, na 
minha formação, foi bem pouco, eu acho que poderia ter sido melhor. 
Abordou assim, saúde da criança no todo, no geral, e não específico para 
saúde da família. A gente dá uma cadeira muito rápida, muito básica, para 
aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia (PE6). 

 
 

Relacionado à atenção básica em saúde da criança, tinha só um ambulatório 
que a gente fazia, (...). Isso era – acho que duas vezes por semana, se não me 
engano, que tinha esse ambulatório voltado para a Atenção Básica. Era 
basicamente isso, por dois meses no primeiro ano e por dois meses no 
quinto ano. Depois era tudo só hospital (PM2). 

 
A grande maioria dos entrevistados – dez entre 13 – relatou que, na sua 

formação acadêmica, os conteúdos relacionados à linha de cuidado à criança na ESF 

foram frágeis, o que repercute nas suas práticas profissionais. Não se implementaram 

as possíveis mudanças sugeridas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais em 2001, o 

que se notou devido ao fato de quase todos os entrevistados serem egressos de 

currículos pós-DCN. 

Em se tratando da educação superior, a Lei de Diretrizes de Bases confere 
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autonomia às Instituições de Ensino Superior (IES), para modificarem o desenho de 

seus currículos, buscando torná-los inovadores e adequados ao contexto de cada 

instituição de ensino. É fato que já houve avanço com a substituição do currículo 

mínimo pelas DCN, gerando maior articulação das IES e reforçando a necessidade da 

formação profissional voltada para as diretrizes do SUS (BRASIL, 2007a). Trata-se, no 

entanto, de mudanças bastante lentas. 

Alguns autores, como Gil (2005), Camelo e Angerami (2008), reforçam que as 

mudanças na formação acadêmica dos profissionais de saúde visando à sua atuação 

no SUS ainda se encontram em processo lento e gradual, destacando ainda mais a 

relevância de se traçarem alternativas para capacitar os profissionais que já estão 

inseridos na prática, de forma a minimizar sua frágil formação e, assim, transformar 

suas práticas. Dessa forma, adota-se a perspectiva da integralidade, principalmente no 

que se refere à linha de saúde da criança.  

Para Cursino, Fujimori e Gaiva (2012), a formação dos profissionais de saúde 

era predominantemente biologicista, curativista e hegemônica. O ensino evidenciado 

pelas escolas era desarticulado com as reais necessidades de saúde da população. A 

despeito de tentativas de mudança no paradigma centrado no binômio doença e cura, 

ainda temos hoje formações de profissionais de saúde baseadas em patologias e 

doenças, mesmo quando nos referimos à saúde coletiva. Nota-se, pois, que são pouco 

destacados dados importantes como a territorialidade, a vulnerabilidade e o cuidado 

integral associado ao meio e à família. Podemos observar isso no depoimento abaixo: 

 
 

Em relação à saúde da criança na atenção básica (...) a gente teve 
principalmente as questões das doenças não transmissíveis, das doenças 
diarreicas, gripais, então a gente se preocupava muito com isso, ne? Então na 
minha formação eu tive sim, só que foi pouco e é diferente você estar em 
uma formação acadêmica e quando você vive o momento real, porque aí não 
temos mais o professor. (PE1) 
 

Apesar de alguns esforços, a Pediatria no Brasil ainda tem seu ensino 

individualizado, centrado na patologia, com ênfase na criança hospitalizada. Mostra-se, 

pois, imprescindível haver mudança na formação dos profissionais, seja na sua 

formação acadêmica, seja já em serviço, sob a ótica da integralidade. Contudo, 

identifica-se que ainda é um grande desafio a consolidação dessa transformação 



73 

 

(SILVA et al., 2015). 

 

4.3.2 Desconexão entre teoria e prática frente ao cuidado à saúde da criança 

 

Os profissionais entrevistados relataram que necessitavam de mais 

capacitações relacionados à linha de cuidado de atenção integral à saúde da criança, 

pois não se sentiam habilitados, na prática, para traçar ações integrais na singularidade 

do atendimento à criança na ESF. Relatos assim podem ser observados nos 

depoimentos abaixo: 

 
 

Teve uma capacitação de Pediatria que a ideia era, como é o primeiro pronto 
atendimento para a criança na estratégia, sendo que quem ministrou falou 
muito na parte hospitalar, que quem está focado na estratégia não serviu 
de nada, de verdade, para mim não. (PM11) 
 

 
Não tive nenhuma capacitação de saúde da criança, não que eu me lembre. 
A gente se vira e procura para tirar as dúvidas. (PM12) 
 
 
Eles chegaram a esboçar algum curso de saúde da criança, mas que não foi 
efetivado na época que a gente trabalhava em uma unidade B. Eles iniciaram 
as linhas de cuidados, mas pararam no diabetes se eu não me engano. Saúde 
da criança eles não chegaram a fazer. O que houve há bastante tempo foi um 
treinamento para manipulação, manejo clínico, de doenças respiratórias na 
infância, mas como um todo assim. (PE13) 

 
Os profissionais relataram que não foram ofertadas capacitações 

especificamente relacionadas à saúde da criança, à exceção de PE5 e PE8, que 

realizaram capacitação relacionada à amamentação, pela Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (IUBAM). Alguns entrevistados ainda relataram que recorriam 

aos protocolos de saúde da criança de enfermagem e aos protocolos da Subsecretaria 

de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde (SUBPAV), mas não 

mencionaram a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância, nem a Agenda 

de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. 

Os entrevistados também não mencionaram as políticas de saúde voltadas para 

a criança, como documentos a serem consultados e estudados para melhor prática 

profissional no que se refere à saúde da criança. Verifica-se, assim, a oferta 
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exclusivamente técnica-instrumental do profissional, e se evidencia a necessidade de 

ampliação da oferta de capacitações para além do manejo clínico da população infantil. 

Vieira et al. (2012), por exemplo, evidenciam tal situação e destacam em seu 

estudo que a fragilidade da capacitação profissional dentro da ESF é uma realidade, 

especialmente no que se refere à saúde da criança. Mesmo que essa seja uma 

ferramenta fundamental, foi considerada como insuficiente, remetendo-se apenas ao 

aleitamento materno. Os depoimentos de alguns entrevistados ratificam tal lacuna na 

oferta de capacitação: 

 
 

Não tive nenhuma capacitação especificamente para saúde da criança 
aqui no trabalho. Especificamente para saúde da criança aqui, não tive 
capacitação não. Aprendemos é no dia a dia mesmo. Eu acho que a minha 
formação foi básico para saúde da criança. É, como vou explicar isso... (pausa) 
o básico assim na verdade a gente sabe fazer, é porque é o que dá para fazer 
aqui. (PM2) 
 

 
Não passei por nenhuma capacitação em saúde da criança em atenção 
básica, nem na minha formação e nem em serviço. Aqui em serviço, eu tive 
os protocolos, eu tive todo o suporte protocolar e as coisas que o sistema 
oferece, mas agora passar por cursos, capacitações, não, eu não passei. (PE6) 

 
Existe, ainda, o protocolo local, da CAP 5.1, referente ao bebê de alto risco. 

Esse protocolo ajuda os profissionais a guiarem as suas ações e o cuidado integral às 

crianças prematuras, com sífilis congênita, dentre outras enfermidades. Entretanto, a 

maioria dos entrevistados não mencionou esse protocolo como um instrumento de 

apoio. Isso pode estar relacionado ao desconhecimento acerca do protocolo, ou então 

ao fato de os profissionais simplesmente não o utilizarem como instrumento para 

desenvolverem suas ações com crianças de risco, deixando, por vezes, de realizar o 

cuidado integral e adequado a essa população tão vulnerável. 

Um dos entrevistados (PE1) destacou, acerca da sua formação, o curso 

introdutório à ESF, que é obrigatório a todos os profissionais que ingressam nesse 

cenário. Tal curso é referenciado como um instrumento de capacitação permanente. 

Embora o seja, no entanto, esse curso não contempla a linha de cuidado da saúde da 

criança. Talvez os demais entrevistados, ainda que tenham realizado o curso 

introdutório, não o tenham mencionado por entenderem que, nele, a abordagem à 
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criança é pouco significativa ou inexistente. Acerca desse curso, PE1 relatou ter 

abordado a saúde da criança, mesmo que de forma insipiente: 

 
 

As capacitações que a gente passou, no primeiro momento teve o 
introdutório, que quando fomos convocados para estar aqui. No introdutório 
foram discutidas várias questões, inclusive alguma coisa sobre criança, mas 
somente manejo clínico. (PE1) 

 
Nesse sentido, Siqueira e Gaiva (2013) destacam que, apesar de haver 

capacitações como o curso introdutório à ESF, essas tendem a acontecer depois que o 

profissional já está há algum tempo desenvolvendo a sua prática, devido à entrada 

cíclica de profissionais na equipe. Nesse curso, abordam-se aspectos demográficos, 

socioeconômicos, ambientais e sanitários completamente relevantes; entretanto, não se 

ressalta nenhuma abordagem em relação às linhas de cuidados, como a saúde da 

criança.  

Em 2007, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Tele-Saúde, que tinha 

como objetivo desenvolver as ações de educação permanente, com vistas à educação 

para o trabalho, mudando as práticas dos profissionais na ESF. No entanto, nenhum 

entrevistado relatou ter acessado tal programa em busca de melhor qualificação 

profissional. Na verdade, podemos afirmar que acessar programas de ações de 

educação permanente não é uma prática dos profissionais de saúde, como busca 

individual de capacitações. 

Dessa forma, elucidamos a importância premente de uma educação 

permanente. Acreditamos, pois, serem indispensáveis mudanças na postura dos 

profissionais perante a sua formação e prática, a fim de que estejam verdadeiramente 

capacitados a desenvolver cuidados adequados e resolutivos à população infantil. 

  

4.3.3 Entre muitos limites e algumas possibilidades na efetivação de práticas 

resolutivas 

 

Todos os entrevistados foram unânimes ao relatarem que a estrutura física da 

unidade nos moldes de Clínica da Família é um fator positivo para o atendimento aos 
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usuários. O entrevistado PM11, por exemplo, relata que “Potencialidade neste modelo 

de CF é a estrutura física, que é adequada para atender a criança, com consultório bem 

equipado.” 

A estrutura da CF é composta por elementos essenciais ao atendimento digno 

dos usuários (incluindo a criança) e, portanto, ao trabalho dos profissionais, com 

consultórios equipados com computador, ar condicionado, balanças, réguas de 

medição e macas, além de instrumentos que auxiliam no diagnóstico, como otoscópio, 

estetoscópio, esfigmomamômetro e oftalmoscópio. Esses dados se confirmam pela fala 

do entrevistado PE1: “Em relação à estrutura, nós temos materiais, um consultório que 

dá um suporte para atender essa criança e avaliar essa criança e essa família. Entendo 

isso como uma potencialidade.”  

Além de PE1, outros entrevistados confirmam a estrutura física como uma 

potencialidade no atendimento à criança. Pela fala de PM9, por exemplo, notamos: “A 

estrutura física acho que a gente tem basicamente tudo, tudo que a gente precisa para 

dar um atendimento básico, de saúde da família aqui”.  Essas impressões também se 

percebem pelo depoimento de PE4: 

 
 
A estrutura de ter uma sala com ar condicionado, um computador, um 
prontuário eletrônico, que é bem melhor do que o de papel que não vai se 
perder. Uma maca, uma balança dentro do consultório para pesar uma criança, 
uma fita métrica. Antes a gente só tinha uma fita métrica e um esteto. Hoje nós 
temos uma balança, uma régua legal, temos uma sala temática de saúde da 
criança, se a gente não quiser atender no consultório, entendeu? Isso é 
maravilhoso, porque você atende a criança em um espaço legal, você 
ganha a criança na consulta, através do espaço que você está, isso é 
benéfico para o profissional, tanto para o usuário, quanto para a gente, muito 
bom. 

 
É inegável a nítida distinção da estrutura física das unidades de Atenção 

Básica, na modalidade de CF, comparadas a outros tipos de unidades de saúde. O 

trabalho de Harzheim, Margarites e Hauser (2013) aponta como exemplos dessa 

diferenciada infraestrutura: a área física; o mobiliário; a presença de ar condicionado; a 

sinalização dentro e fora das unidades; a existência de equipamentos de informática; o 

acesso à internet de banda larga; a organização do território, com mapas digitalizados; 

e os insumos, essenciais à prática clínica. Além disso, os autores destacam que esta 
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diferenciada infraestrutura é umas das condições essenciais para garantir a qualidade 

da assistência em saúde. 

Embora a potencialidade esteja na estrutura física, seis entrevistados (PE1, 

PE6, PE8, PM9, PM12, PE13) destacaram que o compartilhamento de conhecimentos e 

experiências entre os profissionais da ESF é fundamental para a realização do cuidado 

à criança, principalmente quando surgem questões complexas ou que geram dúvidas 

nos profissionais. Observa-se esse fato no depoimento de PM9: “Qualquer dúvida eu 

também pergunto as enfermeiras, discuto algum caso com os colegas, que têm uma 

experiência maior nessa área. Isso também é uma potencialidade.” Isso se reforça 

pelas falas abaixo: 

 
 

Tanto é que as situações que eu já passei com crianças aqui, em situações 
especiais, eu tive que solicitar ajuda para os colegas, porque temos uma 
enfermeira especialista, e aí a gente resolve junto que essa criança vai ter que 
ser internada, a gente vai ter que solicitar vaga zero e a gente consegue. (PE1) 
 
 
Aqui na Atenção Básica eu vejo assim: a gente tem o suporte dos colegas, 
que são mais antigos, que têm um vasto conhecimento. Eles têm tempo 
para passar para a gente, coisa que no hospital não tem muito isso. Ás vezes 
você entra cru, não tem muito conhecimento. (PE6) 
 

 
Outra potencialidade, eu diria, que seria ou a empatia, ou a união dos 
profissionais que estão envolvidos de alguma forma, numa situação que 
às vezes, chama atenção para gente, e aí cada um, com um pouquinho, 
acaba criando uma coordenação de cuidado para a criança. Eu acho que 
isso é muito legal na equipe da ESF, cada um trazer o seu conhecimento, para 
gerar um norteador do cuidado daquela criança, e isso eu acho muito legal. Que 
quando tem um profissional que sabe mais ele pensa: “coitado do meu colega, 
vamos lá ajudar,” e isso é o melhor, é realmente trabalhar em equipe. (PE13) 

 
Ellery, Pontes e Loiola (2013) afirmam que os diversos profissionais da ESF 

apresentam um campo comum de compartilhamento, da socialização de práticas e de 

conhecimentos. Nesse sentido, entendem conhecimento como um processo reflexivo 

de construção, que possibilita a formação coletiva e complementar do saber, para 

melhor atender as diversas e complexas necessidades da assistência à população 

infantil. 

Além da mútua cooperação entre os profissionais, o apoio institucional, 

representado pela gestão da CAP, foi também indicado por dois entrevistados como 
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relevante para o bom e resolutivo desempenho das ações dos profissionais 

relacionados à linha de saúde da criança. PE8 e PE13 assim destacaram, 

respectivamente: 

 
 

O que me facilita é que aqui não temos nenhum problema, a gente atende, e o 
que a gente não sabe, a gente tem que procurar estudar. A gente tem apoio 
da CAP, da Secretaria, tem apoio das outras enfermeiras, então sempre que 
tem um caso complicado de alguma síndrome que eu não saiba, tem uma rede 
de apoio sim. 
 

 
A potencialidade que foi que eu falei, né? Às vezes a gente tem esse acesso 
como, por exemplo, esse acesso frente à linha de cuidado da CAP.  Eu vejo 
assim, a coordenação, ela não é do tipo “ah, não vamos resolver.” Eles 
tentam resolver de alguma forma. Quando acaba de repente (hesitação) saindo 
um pouco dessa nossa amplitude de conhecimento ou, de repente, saber 
manejar, se a gente pedir ajuda, eles vêm, de alguma forma, minimamente 
atender a resolutividade daquele caso. (...) Mas às vezes, a gente precisa de 
uma pessoa com o olhar de especialista, de repente, é instrumentalizar mais os 
profissionais. Eu vejo que isso não é uma constante. 

 
Entretanto, há limitações, e elas foram muito destacadas nos depoimentos. 

Notou-se, por exemplo, a ausência de um profissional pediatra no NASF5 para ajudar 

nos casos mais complexos e específicos de crianças com necessidades especiais, ou 

de grandes vulnerabilidades. Esse fato está presente nas falas de PM3, PE4, PE5, 

PE6, PM7. Três desses depoimentos são expostos abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
5  Entende-se NASF como o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que deve buscar contribuir para a integralidade do 
cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da 
capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos, quanto 
sanitários. Os profissionais que poderão compor o NASF são: médico acupunturista; assistente social; 
profissional/professor de educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; 
médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico 
geriatra; médico internista (clínica médica); médico do trabalho; médico veterinário; profissional com formação em 
arte e educação (arte educador); e profissional de saúde sanitarista (PNAB, 2012, p.70). O NASF que atua junto ao 
corpo técnico do cenário de estudo é composto atualmente por: psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente 
social, farmacêutico e profissional de educação física. Além disso, esse NASF divide uma carga horária de 40h 
semanais com um total de três unidades de APS, excetuando o farmacêutico, que cumpre 40h somente na referida 
unidade de ESF. 
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É trazida para você uma situação e por vezes uma situação que demandaria 
um olhar do especialista e o especialista não está na unidade básica, não 
tem o especialista presente para estar discutindo o caso, embora tenha 
dentro do município condições de você estar tentando fazer o acesso via 
telefone. Também tem a parte de telemedicina que você também conseguiria 
estar fazendo o contato, mas seria só uma informação, só uma discussão de 
caso via não presencial, seria via telefone. Você não conseguiria ter um 
profissional para discutir o caso com você presencialmente, para estar de fato 
vendo o que está acontecendo, presenciando a situação, porque só você 
discutindo via não presencial, não tem o mesmo efeito, sem dúvida. (PM3) 
 
 
(...) eu vim de uma época que tinha um pediatra no NASF, todas as crianças de 
alto risco passavam por uma avaliação com o pediatra, a cada três meses. Hoje 
nós não temos, e aí isso faz uma diferença, faz falta. Porque, assim, é criança 
de risco, prematuridade, baixo peso, e de risco social, né? Então essa criança 
ser avaliada pelo especialista faz diferença, porque uma coisa é você ser 
enfermeiro da estratégia, você tem que ter um olhar clínico, você atende todas 
as linhas de cuidado. Outra coisa é você ter uma única especialidade voltada 
somente para aquela área, que ele consegue ter um olhar melhor, mais 
aprimorado, um recurso maior, eu acho que faz muita falta. (PE5) 
 
 
(...) não sinto apoio do NASF em consultas relacionados à saúde da 
criança, ainda mais por não ter um pediatra. Se tivesse um pediatra, iria 
ajudar e muito. Na verdade hoje em dia quem me ajuda são os colegas de 
trabalho, que às vezes têm mais experiências com as crianças. (...) Às vezes eu 
tenho dúvidas no cálculo da dose das medicações na pediatria, mas também 
tento me virar, tirar dúvidas com quem tem mais um pouco de conhecimento. 
Eu tenho na minha equipe algumas crianças com necessidades especiais. Tem 
um que fez agora cirurgia cárdica, que tinha Tetralogia de Falot. Tem um 
neuropata, mas eles são acompanhados em hospitais especializados, e eu aqui 
acompanho mais ou menos, né? Porque eu não me sinto capaz de acompanhar 
crianças com essas síndromes, não tenho formação para isso, entendeu? 
Atendo criança, porque em ESF atendemos tudo, mas não sou pediatra, não sei 
fazer isso. Como faço isso? (PM7) 

 
Vieira (2012) também encontrou em seu estudo que a falta de um profissional 

especializado no NASF (no caso, o pediatra), para realizar interconsulta das crianças 

mais vulneráveis, compromete a integralidade do cuidado, o olhar diferenciado diante 

da singularidade que essa população necessita, prejudicando, assim, o atendimento 

holístico a ser prestado à criança.  

Outros entraves relatados pelos depoentes (mais especificamente, PM2, PE4, 

PE5, PE6, PM7, PE8, PM12, PE13) foram: consultas não programadas, que 

sobrecarregavam os profissionais e diminuíam o tempo de cada consulta; sobreposição 

das agendadas; e múltiplas atribuições dos profissionais dentro da estrutura da CF. 

Sobre isso, PE6 relatou: 
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(...) O que dificulta demais a assistência à criança é que o enfermeiro tem 
muitas atribuições e a demanda, nessa unidade especificamente, a demanda 
é a grande dificuldade. Porque às vezes aqui está tão lotado, com a porta tão 
cheia, e tão agoniado, que às vezes, a consulta é muito rápida, é muito corrida. 
A gente não consegue fazer o que deveria ser feito, um olhar mais criterioso 
para essa criança como deveria. (...) Eu acho às vezes, passa mesmo algumas 
coisas por conta disso, por conta da demanda muito grande, e a população 
também muito agressiva, carente, às vezes não quer esperar, não entende que 
às vezes uma consulta pode demorar 20 min, mas que a outra pode demandar 
1 hora do seu tempo, e aí eles começam a reclamar, xingar. 

 
Na visão de PE8, a demanda excessiva chega a prejudicar a qualidade da 

assistência ofertada à criança, não sendo possível a execução do cumprimento do 

protocolo instituído: 

 
 
(...) O problema é que são muitas pessoas para um médico e para um 
enfermeiro só, isso é fato. (...) A demanda é muito grande, e você tenta dar 
conta de tudo, trabalha além do que deveria para dar conta, mas em 
alguns momentos você vai errar, em alguns momentos você vai deixar de 
fazer algumas coisas. E aí você atende tanto em tão pouco tempo, que até 
esquece de pedir as coisas do protocolo. Aí chego em casa e penso: “esqueci o 
VDRL para a criança com sífilis congênita.” (...) Todo dia, são cinco, seis 
demandas só de crianças com problemas de diarreia, problema de pele, alergia, 
verminose, além da minha agenda programada. 

 
Já PM12 relata que o tempo é o principal fator limitante para desempenhar boas 

práticas profissionais em relação à integralidade da criança: 

 
 
O tempo é um fator limitante com certeza. A consulta de primeira vez é uma 
consulta que você tem muita coisa para falar. E muitas vezes essa consulta de 
primeira vez, para poder obedecer ao prazo, é um encaixe, e você tem uma 
agenda programada com muita coisa para fazer e não tem um tempo 
necessário para fazer aquela consulta de forma que seria melhor. O fato da 
demanda é o que atrapalha. Se a gente tiver tempo, se a gente tivesse 
menos população para tomar conta, com certeza o atendimento seria 
muito melhor. 

 
Algumas ações já bastante discutidas, apesar de ainda não sanadas, como as 

grandes demandas espontâneas e o cuidado focado em ações curativistas, pautadas 

pelo modelo biomédico – tanto para profissionais, como para usuários –, são realidades 

cotidianas que se apresentam na literatura, como destacam Silva e Fracolli (2016). 

Assim, comprova-se que, mesmo que a ESF institua diretrizes voltadas para a 

assistência integral à saúde da criança, com ênfase na promoção e prevenção de 
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doenças, ainda há barreiras organizacionais, como as citadas anteriormente, que 

implicam na fragmentação da assistência à criança e família. 

A falta de uma rede que funcione e seja resolutiva para se alcançar a 

integralidade do atendimento à criança foi destacada nas falas de PM7, PE13 e PE4.  

 
 

A rede não funciona bem, por exemplo, já demora para sair o 
encaminhamento, e quando sai, antes de sair, eles já vêm aqui e falam: “ah, 
doutora, é para longe a consulta? Porque se for para longe eu não tenho 
condições de ir.” E aí eu falo: “infelizmente, eu não tenho como determinar isso, 
de ser para perto, porque você não tem dinheiro.” E aí muitas vezes eles 
deixam de ir por não ter condições financeiras, não têm dinheiro para pegar o 
ônibus, e aí não vão. Aí volta, a gente re-insere e reza para que saia para perto. 
(PM7) 
 
 
(...) rede fragilizada, que não funciona de acordo com a contra-referência. 
E a demora no SISREG em algumas especialidades. Eu também nem estou 
falando só da criança de alto risco, por exemplo, cirurgia pediátrica, fimose, isso 
demora (...) atrapalha o cuidado integral da criança. (...) Também não tem o 
pediatra no SISREG. E aí a gente também não tem um Pediatra no NASF, né? 
Seria muito bom se tivesse um pediatra no NASF, porque teoricamente é 
equipe ampliada, o que é que você entende, a gente tem a equipe básica, né? 
(..) O próprio especialista já estaria ali do lado, e aí teria como fazer uma 
orientação com os próprios profissionais, médico, enfermeiro,  em relação a 
esse cuidado.  (PE13) 

 
 
(...) a rede infelizmente não tem uma coisa assim, rápida. Que ver uma 
questão, uma hérnia umbilical, a gente não tem o que oferecer. Como a gente 
vai falar para a mãe que não tem nem o que botar dentro da casa direito? 
“Olha, eu preciso que você faça uma USG, porque infelizmente a rede não 
oferece, sabe? É porque a gente precisa investigar qual é o tipo de hérnia, se é 
mesmo uma hérnia para a gente encaminhar ao especialista.” (PE4) 

 
Cursino e Fujimori (2012) destacam que, mesmo havendo melhoria no sistema 

de referência e contra-referência, a Atenção Básica ainda se evidência como porta de 

entrada para a unidade, e não para o SUS. Isso demonstra a deficiência da rede de 

referência, comprometendo a integralidade da assistência à criança, até nos dias 

atuais. 

A grande vulnerabilidade do território adscrito é outra importante dificuldade 

enfrentada pelos profissionais, enfatizada nos relatos de PE8 e PM12, respectivamente: 
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(...) o pior é o território, porque o meu território tem os becos que não tem 
esgoto, não tem saneamento básico, não tem moradias decentes, sem 
água potável. As pessoas bebem água de uma bica, aí elas ficam doentes, e aí 
fica tudo pior, né? Isso prejudica muito, porque a demanda é muito grande, e 
você tenta dar conta de tudo. Com tudo isso que eu te falei sobre o território, 
além de tudo, eu tenho muitas crianças com verminose, com problema de pele, 
resfriados, alergias, pneumonias, bronquiolite, diarreias. 
 

 
(...) a vulnerabilidade de território, conseguir prestar uma assistência de 
qualidade, diante da promoção e da prevenção de doenças é bem difícil, pois 
temos algumas casas que não têm esgoto, que não têm banheiro, aí fica 
difícil né? 

 
Nesse sentido é necessário unir esforços por meio de uma rede de assistência 

sólida e efetiva, na tentativa de atuar em situações que vão além do fazer dos 

profissionais de saúde, individualmente. Talvez essa seja uma das ações mais 

complexas, pela abrangência dos atores envolvidos no processo. Autores como Ayres 

et al. (2011) e Oviedo e Czeresnia (2014) destacam que a vulnerabilidade se agrega 

aos valores biológicos, existenciais e sociais, desafiando as práticas no âmbito clínico, 

na saúde pública, ou em instituições sociais, e conduzindo formas de exclusão, 

segregação e negação de direitos à população suscetível. 

A falta de capacitação nas diversas áreas referentes à criança, relatada nas 

falas de todos os entrevistados (exceto no depoimento de PE1), foi destacada como a 

maior dificuldade enfrentada pelos profissionais, tornando o processo de mudança 

paradigmática ainda mais desafiador. Para PM 12, “acho também que a falta de 

capacitação em saúde da criança é outro fator limitante, não me lembro de ter tido 

nenhuma capacitação nesses quatro anos de ESF”. Essa dificuldade também se 

evidencia pelas seguintes falas: 

 
 

Na unidade que eu estou trabalhando agora não teve nenhuma capacitação 
de saúde da criança, na unidade anterior que eu estive teve uma capacitação 
também, mas online, foi via telemedicina, não foi capacitação presencial não. 
(PM3) 
 

 
(...) precisava de um curso, de uma capacitação mesmo para essas 
especialidades saúde da criança, gestantes, tuberculose, precisava ser mais 
capacitado sim, eu acho. Não tive capacitação em serviço e nem na minha 
formação. (PE6) 
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(...) não tive nenhuma capacitação em serviço. Para mim bebê é mais difícil, 
bebê de alto risco então, eu não tenho muito conhecimento. Paciente muito 
novo eu não tenho muito manejo, não, é a minha dificuldade, entendeu? (PM9) 
 

 
(...) a gente precisa de uma capacitação para o cuidado de uma criança de alto 
risco, vamos dizer assim. Aí a fala vai ser que: “mas nós somos Atenção 
Básica, nós temos que dar conta do que é básico.” Porque teoricamente essa 
especificidade do alto risco vai ser com os especialistas, vai ser secundário, 
terciário, quaternário. Mas o que precisa ser entendido é que a gente precisa ter 
meios, recursos, para também instrumentalizar a Atenção Básica de alguma 
forma. Porque é uma realidade. Tudo bem que tem unidade que tem pouco, 
outro tem mais, mas a gente sempre tem, e existem síndromes raras, mas que 
cada vez mais estão aparecendo como porta de entrada na Atenção Básica. E 
aí como fazer?  Trabalhar em serviço, eu vejo que às vezes, os próprios 
profissionais que estão discutindo os casos têm que discutir, mas, assim, quem 
vai instrumentalizar? Quem vai dar o suporte teórico? Ou de repente, o manejo 
clínico dessas condições, o que fazer? Então, como eu disse antes, eu não 
tive isso na faculdade, então é difícil aprender sozinho, né? De fragilidade, 
então, seria o despreparo dos profissionais diante dessas condições do 
que foge do comum, como manejar isso? (PE13) 

 
É importante destacar que a assistência à criança é um fator tratado de forma 

insuficiente desde a formação acadêmica, que vem tentando se adequar, mesmo de 

forma insipiente, às novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Medicina e Enfermagem (Conselho Nacional de Educação, 2001). Diante desse 

contexto, a capacitação em serviço deveria ser uma ferramenta importante para suprir 

esta lacuna. Vieira et al. (2012) indicam que a capacitação teórico-prática e a 

supervisão da educação continuada das equipes da Atenção Básica são primordiais 

para a plena atuação dos profissionais no cuidado à população infantil. 

A realidade observada na unidade de estudo, a partir das falas dos 

entrevistados, demonstra que ainda existe uma demanda significativa quanto à 

efetivação de uma educação permanente, que atualmente tende a ser apenas teórica 

ou a focalizar apenas os aspectos orgânicos das doenças. Deve-se visar, pois, a uma 

educação que instrumentalize esses profissionais para a melhoria do manejo com a 

criança.  

Resgatando a fala do depoente PE13 sobre a dificuldade de manejar crianças 

com algum tipo de necessidade especial, Nóbrega et al. (2013) ressaltam que a APS 

não está capacitada para atender à criança com doença crônica, em seu sentido 

holístico, demonstrando-se fragilizada na resolutividade do atendimento e nas ações de 

saúde. 
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Em relação ao prontuário eletrônico, os participantes PE8, PM11 e PE13 

indicaram que, atualmente, essa é uma ferramenta que dificulta mais do que beneficia o 

profissional, devido ao tempo que se destina ao seu preenchimento. Contudo, PE13 

relata que, caso haja mudanças, o prontuário eletrônico poderá ser utilizado como um 

instrumento de apoio às ações desempenhadas em relação ao cuidado à criança, ainda 

mais no que tange aos bebês de alto risco, que se demonstram em número significativo 

na unidade e trazem ainda mais insegurança no seu manejo. PE8, por exemplo, diz: “O 

prontuário eletrônico também é fator que hoje está dificultando o tratamento, 

porque ele é novo, está em processo de adaptação e ainda é muito lento e tem erros, aí 

a consulta demora ainda mais”. Para outros entrevistados: 

 

 
(...) o prontuário eletrônico tem muitas falhas na linha de cuidados à 
criança, por exemplo, nos reflexos só indaga se tem ou se não tem, mas não 
quais. E também nem sempre eu estou com tempo, porque a agenda sempre é 
muito cheia de crianças e gestantes. Eu vou de acordo com que o programa 
coloca, e ele só me pergunta se sim ou não. O mais eu só coloco se eu tenho 
tempo. (PM11) 
 
 
(...) tem duas vertentes o prontuário eletrônico. Primeiro que ele é longo, é 
muita coisa para preencher, são várias abas, são várias janelas, mas em 
compensação, quando você vai fazer um dos menores de um ano, o exame 
físico, acho que tem muita coisa ali que acaba instrumentalizando o profissional, 
se ele esquecer, né?  (...) No bebê de alto risco, coisas muito específicas, eu 
pelo menos não vejo nada, então eu acho que isso é uma coisa que, de 
repente, tem que ter em algum campo. Vamos falar de sífilis congênita, o que 
eu posso tá colocando ali, que pode estar ajudando a relembrar o que eu tenho 
que pedir num determinado mês? Ou de repente, alguma doença específica, de 
botar alguma coisa, meio assim, universal. Eu sei que é muito difícil, uma coisa 
muito específica, para uma determinada doença, mas, por exemplo, bebê 
de sífilis, a gente tem bastante, né? Se a gente for ver, de alto risco, é o que a 
gente mais tem, então, assim, coisas para facilitar a vida do profissional, para 
que ele não esqueça, porque se tiver um dia com muita demanda, ele vai 
esquecer de pedir um VDRL de controle. Isso é fato. (PE13) 

 
Outro aspecto relevante quanto às limitações refere-se à baixa percepção dos 

profissionais em relação à importância de inserção do familiar no processo de cuidar. 

Sobre isso, Silva et al. (2015) relatam que a integração do familiar no cuidado com a 

criança permite que se compartilhe o cuidado e que se proporcionem espaços de 

escuta qualificada. Dessa forma, torna-se possível estabelecer o diálogo entre os 

envolvidos, minimizando os conflitos e negociando os cuidados. 
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Entre os entrevistados, essa extensão do cuidado compartilhado foi expressa 

por PM11, ao relatar uma situação na qual foi necessário explicar não apenas para a 

mãe, mas também para outro familiar, sobre a importância da amamentação materna 

exclusiva: 

 
 

(...) outra limitação seria o grau de instrução das mães para o cuidado à 
criança, por exemplo, na orientação à amamentação. Ainda se tem alguma 
resistência para a amamentação exclusiva, mas a gente sabe que ainda tem 
muito mitos, ainda mais para quem está ajudando a mãe da criança, para o 
cuidador, que geralmente é a avó que está habituada com os métodos antigos, 
e aí entra com o chá, com a alimentação antes da idade adequada. Procuro 
explicar coisas com relação à alimentação, a fase certa de introduzir a 
alimentação, estabelecendo vínculo. Algumas mães, a gente percebe que elas 
querem o melhor, então acabam aderindo. Mas para tudo isso eu preciso de 
tempo, e aí eu acabo me enrolando nas consultas, mas, se eu percebo que a 
mãe precisa da explicação, eu fico até entender, mesmo me enrolando depois. 
(PM11) 
  

A importância do vínculo entre a equipe e os familiares também é ressaltada 

por Reis e Santos (2013), ao se referirem às situações específicas de maternagem, 

afirmando que é necessário iniciar aproximações progressivas e que cabe à equipe de 

saúde compreender os mecanismos de um vínculo saudável entre mãe, filho e demais 

familiares. Minimizam-se, pois, dúvidas, frustrações e anseios nas diversas situações 

da criança. 

Por fim, Oliveira et al. (2013) enfatizam ainda que o cuidar da criança na ABS 

vai além: para alcançar o cuidado singular infantil, é preciso promover escuta atenta, 

vínculo, diálogo, mas também a responsabilização dos familiares, implicados 

ativamente neste processo. 
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CAPITULO 5 – O PRODUTO 

 

Proposta de Complementaridade do Prontuário Eletrônico Referente à Linha de 

Cuidados Integral à Saúde da Criança: Uma Ferramenta Orientadora 

 

5.1 Introdução/Contextualização 

  

No contexto contemporâneo da Estratégia Saúde da Família, estimula-se a 

implementação de um modelo de atenção à saúde que almeje à integralidade da 

assistência, com o usuário integrado à família, ao domicílio e à comunidade (OLIVEIRA 

e VERÍSSIMO, 2015). Agregam-se, assim, as práticas de promoção da saúde, da 

prevenção dos agravos e da reabilitação. 

A assistência à saúde da criança com a perspectiva do cuidado integral 

encontra-se, ainda, em processo de construção, em um movimento de mudança 

paradigmática do modelo centrado na patologia e na criança para um modelo de 

construção de redes, em prol da inclusão da família. Fragilidades e fragmentações das 

práticas profissionais nas ações de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil, que constituem o eixo integrador das atividades de assistência 

à criança desde o PAISC, mostram que a atenção integral à saúde da criança ainda 

está longe de ser alcançada (CURSINO e FUJIMORI, 2012). Nesse sentido, persistem 

entraves nas práticas de cuidado integral à criança, nas relações organizacionais e 

administrativas, no fortalecimento das políticas públicas, no modelo de processo de 

trabalho, na educação permanente e na formação dos recursos humanos. 

O processo de implantação do SUS no Brasil trouxe o desafio de redirecionar 

as práticas e o ensino para o atendimento integral à saúde coletiva e individual da 

população brasileira. Nesse contexto, a fim de aprimorar o modelo instituído, criou-se 

em 2011 a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que estabelecia a revisão de 
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diretrizes e normas para a organização da atenção básica, através da ESF e do 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (BRASIL 2012). 

Na Atenção Básica, a ESF passou a ser responsável, também, pelo segmento 

de crianças com síndromes raras (Prune Belly, Mielomeningocele, Gastrosquise, 

Ictiose, dentre outras) e com doenças crônicas, que anteriormente eram atendidas 

pelos serviços de atenção à saúde secundários, terciários ou especializados. 

Entretanto, as competências da unidade básica na rede hierarquizada de saúde ainda 

não se concretizaram na prática cotidiana da gestão e da operacionalização do sistema 

de saúde, no que tange à articulação da Atenção Primária aos demais níveis de 

atenção (CURSINO, 2012).  

É necessário distinguir as necessidades de saúde da criança com doença 

crônica e identificar suas demandas individuais e coletivas, utilizando-se da informação 

e da comunicação entre os profissionais, como instrumentos terapêuticos disponíveis 

ao cuidar. Dessa forma, como demonstram Salvador et al. (2015), favorece-se a 

diminuição das dificuldades para o enfrentamento do processo da doença crônica. 

Assim, no modelo da ESF são os profissionais de saúde que acolhem as crianças e 

devem trabalhar na perspectiva do cuidado integral, visando à resolutividade para cada 

caso. 

Diante do contexto de atenção à saúde da família, reforçamos que a ABS 

destaca linhas de cuidado que expressam fluxos assistenciais que, baseados em 

indicadores de saúde, atendem às necessidades de saúde da população infantil. Para 

tanto, faz-se necessário um atendimento integral e resolutivo, desde a interface com o 

usuário até o registro e monitoramento dos indicadores de saúde. 

Para registrar as práticas profissionais realizadas, o profissional de saúde, 

diante de um atendimento, utiliza o prontuário do usuário, que pode ser de papel ou 

eletrônico. Com o avanço tecnológico, por volta dos anos 80, surgiu o Prontuário 

Eletrônico do Paciente (PEP), que vem se aperfeiçoando a cada dia, tornando-se até 

mesmo único em diversos âmbitos da gestão. O PEP visa a melhorar a eficiência e a 

organização do armazenamento das informações de saúde, com a promessa de não 

apenas substituir o prontuário em papel, mas também de elevar a qualidade da 

assistência à saúde através de novos recursos e aplicações (COSTA, 2001, p. 23).  
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Hora (2012) reforça que os avanços das Tecnologias de Informação e de 

Comunicação em Saúde (TICS) têm favorecido a informatização dos atuais prontuários 

médicos, anteriormente elaborados em papel, que cada vez mais vêm sendo 

substituídos pelos inovadores sistemas de Prontuário Eletrônico do Paciente e/ou ao 

Registro Eletrônico de Saúde. 

Para Proença (2011), o PEP, além de permitir que se acessem todas as 

informações de saúde do indivíduo e o seu histórico de exames e procedimentos, 

possibilita o acesso imediato a consultas anteriores, divididas por linhas de cuidado. 

Além disso, o PEP gera uma espécie de “roteiro” para o profissional, a fim de que ele 

possa se orientar e unificar as ações desempenhadas ao atendimento ao usuário e à 

família, norteando a importância da comunidade que o cerca. 

Este produto aborda, portanto, a linha de cuidado de saúde da criança e, além 

de registrar as consultas, contribui também como um “guia” de orientação que deve ser 

adotado em uma consulta de puericultura, bem como em outras práticas profissionais 

relacionadas à criança, à família e à comunidade. As bases de dados do PEP 

permitem, ainda, que se gerem indicadores de saúde e que se alimentem todos os 

sistemas exigidos pelos gestores e pelos profissionais para monitoramento e alicerce na 

construção do diagnóstico situacional e para direcionamento das ações em saúde a 

serem implementadas. 

No cenário no qual desenvolvemos a presente pesquisa, o PEP utilizado foi o 

PR Sistemas, que garantia o atendimento à criança, de acordo com as suas 

especificidades, organizando-se através das linhas de cuidado. Esse modelo de PEP foi 

instituído no município do Rio de Janeiro, em uma Clínica da Família situada no bairro 

de Realengo, Área Programática (AP) 5.1, no ano de 2015. Atualmente, está sendo 

utilizado em três unidades dessa AP e tende a funcionar como ferramenta de apoio a 

todas as práticas profissionais das novas unidades inauguradas. 

Como esse modelo específico de prontuário eletrônico é relativamente novo, 

ainda se mantém em processo de atualizações e modificações para qualificar e 

dinamizar a assistência prestada ao usuário. No que se refere à linha de cuidado da 

saúde da criança, ainda encontramos algumas fragilidades que dificultam o 

atendimento integral e específico.  
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A minha prática de enfermeira especialista em pediatria e a prática dos 

profissionais que manuseiam diariamente o prontuário e os diferentes níveis de gestão 

nos permitiram identificar, ao se somarem, alguns entraves referentes à linha de 

cuidados à saúde da criança que vêm limitando as ações cotidianas. Dentre esses 

entraves, podem ser mencionados: o registro do desenvolvimento psicomotor da 

criança; a ausência de um espaço específico (uma nova aba no atual PEP) que 

identifique as anomalias congênitas e funcione como um guia para ações nos casos de 

bebês de alto risco; a desatualização da caderneta de vacinação diante das mudanças; 

a ausência dos gráficos de crescimento e desenvolvimento; e os reflexos primitivos 

dentro da aba de exame físico, que não se restringem ao exame físico do recém-

nascido. Para tanto, fazem-se necessárias essas complementações, para responder às 

atuais demandas apresentadas pelas crianças.  

Assim, mediante a necessidade de incorporação de novos dados sobre a linha 

de cuidado à criança no PEP da ESF, realizamos reuniões para debater o tema. Nelas 

estiveram presentes: gerente responsável por uma unidade de saúde que possui o 

PEP; representante do Núcleo de Informação e Gestão de Indicadores (NIGI); 

supervisora técnica da Organização de Saúde (OS); representante da Divisão de 

Informação, Controle e Avaliação (DICA); e equipe técnica da OS, representada por três 

enfermeiras das unidades que utilizavam o sistema. Todos esses elementos nos 

motivaram a eleger o tema para esta pesquisa, que culminou tanto nesta dissertação 

junto ao Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, quanto na proposta do presente 

produto, gerado a partir de reuniões coletivas para a complementaridade do PEP 

referente à linha de cuidado à criança. Visa-se, pois, a subsídios para os profissionais 

de saúde no atendimento integral.  

Posteriormente, com os objetivos de qualificar as informações, dinamizar a 

acessibilidade e gerar objetividade no preenchimento adequado dos dados, haverá a 

necessidade de se produzir um vídeo orientador para o manuseio da linha de cuidado à 

saúde da criança dentro do PEP, garantindo, dessa forma, a longitudinalidade do 

cuidado à criança. 
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5.2 Relato do Produto 

 

Atualmente, o modelo PR Sistemas do PEP, referente à linha de cuidados à 

saúde da criança, fornece informações relevantes; contudo, ainda necessita de 

acréscimo de dados importantes que complementarão a integralidade do cuidado à 

criança. Com este propósito, apresento, a seguir, as atuais (“prints”) Figuras de 6 a 9  

do PEP, nas quais se destacam as modificações propostas seguidas das 

complementações sugeridas. Ressaltamos, aqui, que os nomes contidos nessas 

imagens são fictícios, preservando o sigilo referente aos usuários. 

 

 
Figura 6 – Imagem 1A: Dados referentes ao Exame Físico. 

 

Sugestões de inserção: 

 

 Ao se inserirem dados de Peso, Estatura e Perímetro Cefálico na aba “Exame 

Físico”, esses não aparecem nos indicadores, o que torna necessário repetir a 

digitação no campo “Parâmetros Biométricos”. Sugerimos, portanto, que, após o 
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preenchimento dos dados em qualquer um dos dois campos, estes migrem 

automaticamente, preenchendo o segundo campo. 

 Na aba “Exame Físico”, após a digitação dos dados de Peso, Estatura e Perímetro 

Cefálico, automaticamente esses deverão gerar “Gráficos de Crescimento e 

Desenvolvimento” da criança. Todos os gráficos gerados devem ficar registrados, 

permitindo análises comparativas em futuros acessos. 

Figura 7 – Imagem 1B: Dados referentes ao Exame Físico. 

 

 

Sugestões de inserções: 

 

 Na aba “Exame Físico”, no item “Desenvolvimento Psicomotor”, devem-se inserir 

alternativas (campos) similares às contidas na Caderneta de Saúde da Criança/MS. 

Essas novas informações precisam ficar salvas nesses campos, para fácil leitura 

nos próximos acessos. É imprescindível, pois, que, após o preenchimento da opção 

“Sim/Não”, sejam preenchidos dados que singularizem o desenvolvimento 

psicomotor.  
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 Abaixo do item “Desenvolvimento Psicomotor”, deve-se inserir, conforme o modelo 

da Caderneta de Saúde da Criança/MS, o “Indicador de Risco de Desenvolvimento 

Infantil” (IRDI), substituindo o campo “Neurológico”. 

Figura 8 – Imagem 2: Dados do Exame Físico do Recém-Nascido/Avaliação Neurológica. 

 

Sugestões de inserções: 

 

 Deve-se reestruturar a aba referente à avaliação neurológica, inserindo o campo 

“Sim/Não” para a presença ou não de Reflexos Primitivos. Ao se clicar em “Sim”, 

deverão ser marcados os itens correspondentes aos reflexos presentes. Ao se 

clicar em “Não”, deverá abrir campo de preenchimento obrigatório para justificar a 

ausência do reflexo.  

 Essa mesma proposta deverá também ser aplicada na aba do Exame Físico. 
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Figura 9 – Imagem 3: Dados referentes ao Acolhimento Mãe-Pai-Bebê. 

 

Sugestões de inserções: 

 

 Deve-se retirar o campo “Recém Nato de Risco” da aba “Acolhimento mãe-pai-

bebê”.  

 Sugerimos que se crie uma aba específica para Recém Nato de Risco (ou Bebê de 

Alto Risco) com as opções “Sim/Não”. Ao se clicar em “Sim”, deverão ser abertos 

os itens com os tipos de risco, tais quais: Sífilis Congênita, Microcefalia associada à 

Zika, Baixo Peso ao Nascer, Prematuridade, Polidactilia, Síndrome de Down, 

Fissuras labiopalatinas, Gastrosquise, dentre outros. Quando for acionado um tipo 

específico de risco, deverá ser apresentado um quadro com orientações a serem 

seguidas pelos profissionais.  

 Para exemplificar as propostas acima sugeridas, apresentamos a dinâmica da 

prática a ser realizada pelo profissional perante a sífilis congênita (conforme 

Quadro 6 abaixo). Esse exemplo poderá ser replicado futuramente para os demais 

tipos de risco. 
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Tipo de Risco Ações de Acompanhamento Proposta de Layout para o PEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sífilis 

Congênita 

 

- Caso suspeito ou confirmado, verificar se 
foi notificado, solicitar VDRL ao Nascer; 
- Realizar VDRL com um mês, 3, 6, 12 e 18 
meses de idade, interrompendo o 
seguimento com dois exames consecutivos 
de VDRL negativos; 
- Caso sejam observados sinais clínicos 
compatíveis com a infecção treponêmica 
congênita, deve-se proceder à repetição dos 
exames sorológicos, ainda que não esteja no 
momento previsto acima; 
- Diante de elevação do título sorológico ou 
da sua não negativação até os 18 meses de 
idade, reinvestigar o paciente e proceder ao 
tratamento. Realizar TPHA ou FTA-Abs para 
sífilis após os 18 meses de idade para a 
confirmação do caso; 
- Recomenda-se o acompanhamento 
oftalmológico, neurológico e audiológico 
semestral por dois anos; 
- Nos casos em que o LCR mostrar-se 
alterado, deve ser realizada uma reavaliação 
liquórica a cada seis meses até a 
normalização do mesmo; alterações 
persistentes indicam avaliação clínico-
laboratorial completa e retratamento; 

 

Nº do SINAN:                                                              

Resultado TPHA ou FTA-Abs  

(Aos 18 Meses): 

Teste não treponêmico (Titulação de VDRL): 

Meses de Coleta Data da coleta: Titulação 

Nascimento   

1 Mês   

3 Meses   

6 Meses   

12 Meses   

18 Meses   
 
Outros exames: 
Hemograma Completo: Ao Nascer: 
____________________; 
Resultado de Líquor: _________; 

OBS: Se LCR alterado, realizar reavaliação 
liquórica a cada 6 meses até a normalização 
do mesmo; 

Raio X de Ossos Longos:______;  
Reflexo Vermelho: Ao Nascer:_____ 
2 Meses:______________ 
6 Meses:______________ 
9 Meses:______________ 
12 Meses:_____________ 
Repetir ou encaminhar a qualquer momento, se 
necessário;  
Fundoscopia: Ao Nascer:_______ 
6 Meses:____________________ 
12 Meses:___________________ 
Triagem auditiva: Ao Nascer:_____  
6 Meses:____________________ 
12 Meses: __________________ 

 

Teste Treponêmico  

 
Quadro 6 – Relação entre tipo de Risco, Ação e Proposta de layout. 
Fonte: Construído pela autora, 2017, tomando por base diretrizes para controle da sífilis congênita:  
manual de bolso / Ministério da Saúde, Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.  
Programa Nacional de DST/AIDS, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids.  
– 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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Outras sugestões a serem incorporadas no PR Sistemas: 

 

 Deve-se inserir o “Resultado de Exame” dentro da linha de cuidado à criança, para 

registro do teste do pezinho e sua posterior visualização, dentro da linha de 

cuidado. 

 No campo “Teste do Pezinho”, precisarão ficar visíveis os dados que foram 

inseridos na aba “Resultados de exames”. 

 A caderneta de vacinação deverá estar atualizada de acordo com o que preconiza o 

Ministério da Saúde; a caderneta de vacinação deverá, ainda, acompanhar em 

tempo oportuno as devidas mudanças e alterações. 

 As vacinas em atraso deverão ser destacadas em “vermelho”, como mecanismo de 

sinalização ao profissional. 

 

5.3 Considerações Referentes ao Produto 

 

Reafirmamos, portanto, a relevância do PEP para qualificar a assistência, na 

medida em que o PEP socializa as informações sobre a história da criança, sobre a 

família e a comunidade. Proporciona aos profissionais, pois, a possibilidade de análise 

individual e de reflexão sobre seu processo de trabalho. Assim, esses profissionais 

podem adequar as suas ações de cuidado e/ou agregar novas práticas referentes à 

saúde da criança.  

Dessa forma, este produto contribuirá como uma importante ferramenta para o 

redirecionamento das ações desempenhadas pelos profissionais de saúde por meio de 

um guia orientador. Garante-se, portanto, a singularidade do cuidado, uma vez que 

cada criança apresenta uma realidade distinta, que justifica a integralidade e a 

equidade da assistência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos deste estudo foram alcançados por este ter possibilitado a 

compreensão de aspectos referentes à prática profissional e à sua correlação com a 

formação dos profissionais, a fim de efetivar a linha de cuidado integral à saúde da 

criança na ESF. 

Embora a pesquisa tenha se desenvolvido na modalidade estudo de caso e, 

assim, tenha se restringido a uma unidade de ESF, que, por sua vez, se considerou a 

principal limitação do estudo, acreditamos que a realidade investigada possa estar 

sendo vivenciada em outras unidades de saúde de Atenção Básica, gerada tanto pelos 

reduzidos e lentos avanços na formação dos profissionais de saúde, quanto pelo atual 

contexto de políticas públicas relativas à linha de cuidado integral à saúde da criança. 

A partir do conjunto dos profissionais entrevistados e da aplicação de dois 

instrumentos para a apreensão dos dados, foi possível conhecermos as potencialidades 

e as dificuldades encontradas por esses profissionais na operacionalização da linha de 

cuidado integral à criança.  

Ao evidenciar a realidade desses profissionais, o estudo destacou as 

dificuldades e os êxitos vivenciados por eles, por meio de uma escuta atenta que visava 

a fornecer subsídios para uma prática mais sensível e resolutiva, sob a perspectiva da 

integralidade. Portanto, os resultados deste estudo indicam aos profissionais a 

relevância de perpetuarem na luta por um cuidado integral e singular no que tange à 

saúde da criança.  

A melhoria dos indicadores propostos pelo produto deste estudo poderá 

subsidiar uma melhor compreensão do perfil de crianças, atendidas no local do estudo, 

além de contemplar uma dimensão mais abrangente deste grupo, no que se refere à 

promoção à saúde.  

Destacamos, ainda, a contribuição desta pesquisa ao defender a necessidade 

de se incorporarem conteúdos relativos ao tema analisado na formação acadêmica dos 
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profissionais, bem como de se evidenciar a demanda de ações de capacitação pelos 

serviços de profissionais envolvidos no cuidado à criança. Almeja-se, pois, a contribuir 

com a integralidade do cuidado e com a melhoria da qualidade da assistência.  

Sinalizamos, por fim, a necessidade de se realizarem novas pesquisas sobre 

esta temática, com o intuito de aprofundar e desdobrar o conhecimento para a 

prestação de uma assistência baseada em evidências da prática clínica, no que tange à 

assistência integral à criança, ou seja, na sua forma holística diante da prevenção de 

agravos, da promoção da saúde e da reabilitação.
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APÊNDICE A – Formulário de Entrevista 

 

Entrevista Número: _________Pseudônimo: _________________________ 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões 

 

1) Fale sobre os conteúdos trabalhados na sua formação referente à linha de 

cuidado à saúde da criança na Atenção Básica em Saúde (Quais conteúdos foram 

trabalhados? Em que períodos?) 

 

2) Conte se a sua formação e /ou capacitação recebida, o instrumentalizou para 

a prática profissional referente ao cuidado a saúde da criança na ESF? 

 

3) Fale que instrumentos apoiadores você utiliza para a prática profissional na 

linha de cuidado à criança? 

 

4) Fale sobre as potencialidades e limitações de sua prática profissional frente à 

singularidade da linha de cuidado à criança na ESF? 

Dados de Identificação do Profissional de Saúde da ESF: 

Nome:_______________________________________________________ 

Idade: __________ anos                    Sexo: _____  

Profissão: ______________________ 

Escolaridade: (   ) 2º grau completo (   ) 3º grau Completo (   ) Pós Graduação,        

Qual:_____________________________ 

Formação (Instituição): _______________ 

Tempo de Formação: ________________ 

Tempo de Atuação na ESF: ___________ 
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APÊNDICE B – Roteiro de Observação Não Participante  

 

1 – Sobre o Cenário: 

 Observar e descrever o espaço físico (de acolhimento e atendimento) à criança e 

o seu acompanhante. 

 

2 – Sobre os Profissionais em atuação com a criança: 

 Como identificam a criança e seu acompanhante? 

 Qual é o grau de parentesco do acompanhante da criança? 

 Todos os Profissionais da Unidade usam uniforme completo, como preconizado? 

 Descrever o cotidiano dos profissionais  que atuam no cuidado à criança, no dia 

da observação. (tempo de espera da mãe para ser atendida; quantos foram os 

atendimentos este dia, se o profissional é resolutivo, busca integração na 

equipe). 

 Como os Profissionais se posicionam diante da demanda de trabalho?  Há 

comprometimento no atendimento à criança? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Título do Projeto: “A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: O 

DESAFIO DO CUIDADO À CRIANÇA”. 
Pesquisador Responsável: Pâmela Silva George 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa – Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde.  Telefones para contato do Pesquisador: (21) 
991313812; (21) 31780700 

Orientadora: Profª Drª. Donizete Vago Daher. Email: donizete@predialnet.com.br Telefone: (21) 99805917 
Voluntário:_________________________________________________________ 

Idade:_________                                 R.G:_____________________ 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: O DESAFIO DO CUIDADO À CRIANÇA”, por ser um profissional de 
saúde que atua há mais de seis meses na Clínica de Família Sandra Regina Sampaio de Souza localizada em Senador Camará, na 
CAP 5.1 com cuidados à criança que a ela demanda. 

O objetivo deste estudo é compreender aspectos da prática e sua correlação com a formação do profissional da ESF para 
efetivar a linha de cuidado à saúde da criança. O motivo que nos leva a pesquisa é a contribuição para o melhor manejo da linha de 
cuidado da saúde da criança na Atenção Primária, garantindo a população infantil uma assistência resolutiva, integral e universal. 

Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos: o método será de abordagem qualitativa, descritiva e 
exploratória, tipo estudo de caso. Com entrevista semiestruturada com roteiro, diário de campo e observação não participante. O 
tratamento dos dados será mediante a Análise Temática.  

Caso ocorra algum problema de desconforto de ordem emocional ao decorrer da pesquisa, o (a) Sr (a) será 
encaminhado (a) para o profissional da psicologia da unidade referida. 

Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 
esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá 
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 
participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador. 

O pesquisador irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Conforme a Resolução 466/2012, será 
resguardada a sua identidade, sendo utilizado a letra P (referente à profissional de saúde), seguida do número arábico (1, 2, 3,...) 
correspondente à sequência da realização da entrevista, garantindo assim seu total anonimato. 

Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua 
participação não será liberado sem a sua permissão. Todos os dados apreendidos durante a pesquisa de campo estarão sob a 
responsabilidade do pesquisador que os guardarão sigilosamente e, somente ele, poderá utilizá-los para fins científicos de 
publicação e apresentação em eventos científicos. E o seu descarte, também é de responsabilidade do pesquisador e acontecerá 
com incineração após o prazo de cinco anos.   

O (A) Sr (a) não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 
Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pelo 

pesquisador responsável e a outra será fornecida a você. 
Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a responsabilidade pelos mesmos. 
Eu, ____________________________________________, portador do documento de Identidade: 

____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: O DESAFIO DO CUIDADO À CRIANÇA”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 
dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 
desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido e 
me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Rio de Janeiro, _________ de __________________________ de ________. 

______________________________________________________________________________________________ 
Assinatura do Voluntário 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro e com o Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: E.mail: etica@vm.uff.br   Tel/fax: (21) 26299189 (UFF) 

Email: cepsms@rio.rj.gov.br; cepsmsrj@yahoo.com.br; Tel: (21) 2215-1485 (SMSDC) 
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APÊNDICE D – Carta de Autorização para Cenário de Pesquisa 

Universidade Federal Fluminense – UFF 
         Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC  

Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – MPES 
                        
Exmo. Sr. Daniel Del Campo (Gerente da Clínica da Família) 
Vimos por meio desta, solicitar a anuência desta unidade para realização da 

pesquisa de campo do projeto intitulado A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: O DESAFIO DO CUIDADO 
À CRIANÇA”; do Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde – MPES – 
registrado na Universidade Federal Fluminense. A pesquisa objetiva: Compreender 
aspectos da prática e sua correlação com a formação do profissional da ESF para 
efetivar a linha de cuidado à saúde da criança; Identificar aspectos relacionados com a 
formação dos profissionais na linha de cuidado à criança; Descrever potencialidades e 
limitações das práticas profissionais frente à linha de cuidado à saúde da criança nas 
unidades de ESF; Analisar as estratégias utilizadas pelos profissionais para a prática na 
linha de cuidado à saúde da criança na ESF; Indicar estratégias para reorientações da 
prática profissional frente à linha de cuidado à saúde da criança. Buscando atingir estes 
objetivos realizaremos uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva e exploratória.  
Os dados serão obtidos através de entrevista gravada.   

Contamos com vossa colaboração para a realização da pesquisa descrita 
acima, contribuindo para a construção de novas perspectivas para a Atenção Primária 
diante a linha de cuidado à criança. 

 
Atenciosamente,                                                                      
                                                                   ___________________________                          

____________________________ 
Pâmela Silva George – Pesquisadora/                    Dra. Donizete Vago Daher 

          Responsável                                                           Pesquisadora/Orientadora 
 
Autorizo a realização da pesquisa na Clinica da Família,      
 

_________________________________________________                                                       
Gerente da Clínica da Família 

                                                                                            

        

  

 

                                            Rio de Janeiro, _____/______/______ 
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APÊNDICE E – Questão de Pesquisa: Conteúdos Referentes à Saúde da Criança 

Trabalhados na Formação 

ID 

 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

 
CATEGORIA 

PE1 

“Em relação à saúde da criança, eu tive no primeiro período quando eu já 
entrei, já fiz a atenção básica, eu fui fazer visitas nas casas, no morro do 
Borel. E no 2º período a gente foi para uma comunidade que tem ali no Alto 
da Boa Vista. E a gente teve principalmente as questões das doenças não 
transmissíveis, das doenças diarreicas, gripais, então a gente se preocupava 
muito com isso, ne? Então na minha formação eu tive sim, só que foi 
pouco e é diferente você estar em uma formação acadêmica e quando você 
vive o momento real, porque ai não temos mais o professor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragilidade da 
Formação 
Acadêmica 
refrente à 

Temática Saúde 
 da Criança na 

APS. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PM2 

“Relacionado à atenção básica tinha só um ambulatório que a gente 
fazia, era até em uma escola, era uma sala reservada dentro de uma escola. 
Era um ambulatório mesmo, tinha as pessoas agendadas e a gente atendia as 
crianças. Isso era acho que duas vezes por semana, se não me engano, 
que tinha esse ambulatório voltado para a atenção básica, era basicamente 
isso, por dois meses no primeiro ano e por dois meses no quinto ano. Depois 
era só hospital”. 

PM3 

“Hoje os currículos das universidades, estão englobando essa parte da 
Atenção Primária, então a gente acaba passando e tendo contato com a parte 
de pediatria, em grande parte da formação, éeee claro que por vezes não é 
passado, éeeee durante a graduação, quais são os cuidados especiais 
que você tem que ter, é as linhas realmente de cuidados, que são abordadas 
no nosso dia a dia de trabalho”. 

PE4 

“Eu tive disciplina, mas sinceramente, eu não lembro muito, eu lembro muito 
mais como eu fui aprendendo na prática as linhas de cuidado em geral, 
entendeu??? E principalmente da saúde da criança, foi mesmo assim, 
sozinha, no dia a dia do trabalho, através de literatura e com os colegas 
trocando experiência. Eu não lembro muito dessa parte da formação”. 

PE5 

“Na Unigranrio começamos a estagiar no 3º período em um posto de saúde, 
perto Méier. A faculdade era toda voltada para saúde pública, com ênfase 
em saúde obstétrica e saúde da criança, então tive sim totalmente, foi 
totalmente voltada mesmo para essa área e tive todas as disciplinas, 
saúde da criança 1, 2 e 3.  

PE6 

“Eu acho que a abordagem da saúde da criança na Atenção Básica, na 
minha formação, foi bem pouco, eu acho que poderia ter sido melhor. 
Abordou assim, saúde da criança no todo, no geral, e não específico para 
saúde da família. A gente dá uma cadeira muito rápida, muito básica, para 
aquilo que a gente precisa fazer no dia a dia”. 

PM7 

“Não tive nada na minha formação que teve saúde da criança em 
Atenção Básica. A formação em pediatria foi só para hospitalar, nada em 
Atenção Primária”. 

PE8 

“Tive uma disciplina na faculdade que era saúde da criança e tive 
bastantes aulas, mas eu não me familiarizava muito, não gostava muito 
da matéria, a professora também era muito rígida. Eu vinha de plantão, 
dormia nas aulas, faltava. Vim aprender a trabalhar com saúde da criança 
quando entrei na ESF em 2011, ai eu tive que rever tudo aquilo que eu tinha 
dado, na verdade eu não estudei. E aprender com a prática no dia a dia”. 

PM9 

“Acho que a formação pela Souza Marques da medicina de saúde da criança 
no caso ne?? Foi muito boa, a gente rodou no hospital Jesus, no hospital São 
Zacarias, a gente teve experiência de enfermaria, ambulatório, éééé, não tive 
experiência de CTI com criança, entendeu???? (...) Na faculdade não tive 
ESF, tive ambulatório, e fazia puericultura, rodava em um posto de saúde no 
Itanhangá e fazia atenção básica lá, mas isso há muito anos né?” 

PM10 
“Então la na faculdade a gente tem três períodos de pediatria e não tem 
assim específico para estratégia a parte específica de criança. A gente 
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ID 

 
FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS 

 
CATEGORIA 

estuda as doenças no contexto social, mas não na estratégia em si, isso nos 
sexto, sétimo e oitavo períodos.” 

 
 
 
 
 
 

Fragilidade da 
Formação 
Acadêmica 
refrente à 

Temática Saúde 
 da Criança na 

APS. 

PM11 

“Não tive nada na faculdade para criança voltada para estratégia. Eu tive 
pediatria hospitalar e ambulatorial, voltada para estratégia especificamente 
não. (...) Tive dois períodos que teve pediatria, um de disciplina mesmo e 
outro de internato.” 

PM12 

“Eu tive no rodízio de atenção básica, era igual ao que é na clínica da 
família, a gente rodava e atendia todo mundo, tinha área de puericultura, 
tinha área de acompanhamento da criança, tinha sim, talvez a gente devesse 
ter mais tempo de medicina de família, de Atenção Primária. (...) Acho que 
foram três períodos de APS, um no quarto período, um no sexto e ai no final, 
tinha um rodízio de todas as especialidades, ai rodava de novo, mas era mais 
objetivo.” 

PE13 

“Eu me lembro no quinto e no sexto período que eu tive saúde da criança 1 e 
2 onde era uma enfermeira pediatra que dava e assim abordou muitas 
questões de desenvolvimento, crescimento da criança, calendário 
vacinal. Mas baseando crianças saudáveis seria ne???  E aí assim, falava de 
alguns processos patológicos, mas só os mais comuns assim na infância. Mas 
não falava de nenhuma anomalia, de nenhuma questão genética, enfim foi 
basicamente isso,  bem o básico mesmo em questão de saúde da 
criança (...) Então na teoria eu tive mais a parte de saúde da criança na 
atenção básica e na prática eu tive mais a parte de criança de emergência e 
urgência.” 
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APÊNDICE F – Questão de Pesquisa: A Formação e a Capacitação como 

Instrumento para a Prática Profissional 

ID FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

 

PE1 

“Não vou te falar que hoje em dia eu sei tudo de saúde da criança na atenção 
básica, não, não sei por que é o dia a dia ne??? E são os anos que vão te ajudar e 
fazer com que você tenha uma práxis pode ser??? Mas assim, com certeza as 
capacitações me ajudou bastante e me deu muito mais segurança, com 
certeza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desconexão 
entre Teoria e 
Prática frente 
ao cuidado à 

Saúde da 
Criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2 

“Não tive nenhuma capacitação especificamente para saúde da criança aqui 
no trabalho. Especificamente para saúde da criança aqui, não tive capacitação 
não. Aprendemos é no dia a dia mesmo. Eu acho que a minha formação foi básico 
para saúde da criança, é como vou explicar isso... (pausa).. o básico assim na 
verdade a gente sabe fazer, é porque é o que dá para fazer aqui. Quando 
realmente, quando a gente tinha alguma dúvida, eu pelo menos quando eu tenho 
alguma dúvida sobre o que fazer com a criança aqui, eu discuto com outra 
pessoa... acho que é isso”. 

 

PM3 

“Na saúde da criança eu particularmente tive um contato maior durante a 
graduação eu fiz, é estágio dentro da área de atenção básica, então fui 
acadêmico de uma unidade com atenção básica, então pude acompanhar o 
atendimento de médicos, alguns especialistas na área, acompanhei pediatras 
também fazendo atendimentos de pediatria em atenção básica, não foi atendimento 
em emergências e nem em unidades mais específicas, foi acompanhamento em 
atenção básica. Na unidade que eu estou trabalhando agora não teve nenhuma 
capacitação de saúde da criança, na unidade anterior que eu estive teve uma 
capacitação também, mas on line, foi via telemedicina, não foi capacitação 
presencial não”. 

 

PE4 

“Quando eu comecei na estratégia, há 14 anos, eu tive a sorte de começar em 
Minas ne??? Em Minas parece que a valorização no programa é bem melhor do 
que aqui no RJ. E assim, nós tínhamos uma coisa que eu ate hoje não tive aqui, de 
mensalmente nós tínhamos um encontro regional com a parte nutricional, 
desenvolvimento da criança ne? (...). Lá eu fiquei dois anos, já aqui eu não tive 
muito essa, essa, essa capacitação de criança, só em criança, no RJ não tem. 
Eu ainda não vi assim, a valorização em criança”.  

 

PE5 

“Durante esses 06 anos que eu estou na ESF eu já fui, fazer várias 
especializações, vários cursos, nós ficamos, na época eu era da AP 4.0 nós 
ficamos durante três meses na CAP, uma vez por semana, a gente passava o dia 
inteiro fazendo um curso de saúde da mulher e de saúde da criança, mas foi 
há 3 anos. Aqui nesta unidade, que já estou há quase dois anos só fiz o 
IUBAM”. 

 

PE6 

“Não passei por nenhuma capacitação em saúde da criança em atenção 
básica, nem na minha formação e nem em serviço. Aqui em serviço, eu tive os 
protocolos, eu tive todo o suporte protocolar e as coisas que o sistema oferece 
agora passar por cursos, capacitações, não eu não passei”. 

PM7 “Não passei por nenhuma capacitação em saúde da criança no serviço, na 
Atenção Primária nem na faculdade e nem aqui no serviço”. 

 

 

PE8 

“Eu antes trabalhava no Programa de Saúde da Escola (PSE),  quando as crianças 
entravam em férias na escola, no período de janeiro, julho e dezembro, a secretaria 
municipal de educação fazia várias capacitações, em caderneta de vacina, oficinas, 
como funcionavam as secretarias dentro da prefeitura, a história do PSE, tudo 
relacionado à ESF, essas capacitações me ajudaram um pouco na minha atuação 
hoje com as crianças na ESF. Mas desde que estou atuando como enfermeira 
na ESF eu não passei por nenhum treinamento, só o IUBAM”. 

 

PM9 

“Na unidade não tive nenhuma capacitação sobre saúde da criança. Fui 
seguindo da minha prática e de leitura. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu leio, 
tento ver os protocolos e tudo mais. Eu uso os protocolos da subpav que o gerente 
orientou.” 
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ID FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

 

PM10 

“A faculdade não me preparou para minha prática profissional relacionado 
com a saúde da criança na ESF. O que eu fui aprendendo foi no dia a dia, com a 
literatura e com a prática. Não tive nenhuma capacitação em serviço em saúde 
da criança.” 

 

 

Desconexão 
entre Teoria e 
Prática frente 
ao cuidado à 

Saúde da 
Criança 

 

PM11 

“Teve uma capacitação de pediatria que a ideia era como é o primeiro pronto 
atendimento para a criança na estratégia, sendo que quem ministrou falou muito 
na parte hospitalar, que quem está focado na estratégia não serviu de nada, 
de verdade, para mim não.” 

PM12 “Não tive nenhuma capacitação de saúde da criança, não que eu me lembre. A 
gente se vira e procura para tirar as dúvidas.” 

PE13 

“Eles chegaram a esboçar algum curso de saúde da criança, mas que não foi 
efetivado na época que a gente trabalhava em uma unidade B. Eles iniciaram as 
linhas de cuidados, mas pararam no diabetes se eu não me engano. Saúde da 
criança eles não chegaram a fazer. O que houve ha bastante tempo foi um 
treinamento  para manipulação, manejo clínico, de doenças respiratórias na 
infância, mas como um todo assim.“ 
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APÊNDICE G – Questão de Pesquisa: Potencialidades e Limitações da 

Prática Profissional frente à Singularidade da Saúde da Criança 

ID FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

PE1 

“Em relação à estrutura nós temos materiais, um consultório que da 
um suporte, para atender essa criança e avaliar essa criança e essa 
família, entendo isso como uma potencialidade. O protocolo de 
enfermagem ainda estar com muita fragilidade, ele ainda te deixa 
insegura com algumas coisas, ele te tira algumas posturas e 
condutas que você deveria ter e tomar. Inclusive o protocolo não 
tem, ele não traz uma abordagem mediante a uma criança, uma 
conduta com a criança que bronco aspirou, ele não te traz isso. Ele te 
traz coisas em relação à prevenção e a promoção que ainda assim está 
bastante reduzido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre muitos limites 
e algumas 

possibilidades na 
efetivação de práticas 

resolutivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM2 

“De ponto negativo, (pausa), não é nem ponto negativo assim da 
instituição, ou que caiba a gente, mas talvez, é por ser uma área de 
risco, por ter muitos, é, (pausa), ás vezes condições de vida 
inadequadas, acaba que a gente não tem uma, (pausa), um certo 
vínculo, é ou então acaba que a gente prioriza crianças, umas mais que 
as outras. Como existem outras prioridades também acaba que fica 
muito maçante e muito puxado, conseguir fazer tudo isso, atender 
uma demanda tão grande de pessoas, entendeu??? A quantidade de 
tempo que a gente tem... a gente sabe que aqui é tudo muito corrido. 
Positivo é a estrutura da clínica.” 

PM3 

“Então hoje o que eu vejo com um limitante para o atendimento é o 
atendimento de demanda da criança, é trazido para você uma 
situação e por vezes uma situação que demandaria um olhar do 
especialista e o especialista não está na unidade básica. Outro fator 
limitante são as medicações que a gente tem disponíveis. Por vezes 
você pensa em prescrever algo que não consta dentro das medicações 
essenciais, mas o paciente não dispõe de éeee de recursos... O déficit 
mesmo e o que limita por vezes, é o atendimento que seria de 
cunho da especialidade mesmo, e que acaba que você tem que 
manejar a situação, sem ter alguém para estar discutindo. 
Potencialidade é a boa estrutura física da clínica.” 

PE4 

“Assim, eu acho que, a rede que nos ampara, que nos apoia precisa 
se fortificar, fortalecer essa rede, precisa ter pessoas 
compromissadas com a gente, Quando você saiu daqui, que é uma 
especialista a gente ficou meio assim... porque você era enfermeira 
pediatra e aí tem um outro olhar. Não precisa ter um pediatra na 
unidade, na atenção básica direto, mas ter mais acesso, para uma 
criança que precisa, para aquela criança que por exemplo nasceu baixo 
peso, ou aquela criança que veio com a mãe que é usuária de drogas, 
sabe??? Outro fator negativo é que não temos tempo, porque são 
muitas atribuições, a nossa agenda é apertada ne??? O fator 
positivo é a estrutura física adequada para cada consultório, temos 
uma sala temática de saúde da criança, se a gente não quiser atender 
no consultório entendeu????” 

PE5 

“Potencialidade: o enfermeiro dentro da ESF ele é um enfermeiro 
diferenciado, porque ele tem uma amplitude do cuidado ne?? Ele tem 
uma autonomia maior para poder cuidar. (...). Outra potencialidade é a 
estrutura física da saúde publica do município do RJ hoje, ela é 
incomparável. Fator limitante é a quantidade de demanda que temos, 
assim, fica difícil você atender com qualidade, fazer todo o protocolo 
quando você tem dez, doze criança na sua agenda, de consulta 
programada, junto ao mesmo tempo você também tem que fazer a 
demanda espontânea, então torna-se difícil você fazer a assistência 
100% com qualidade. Outra limitação é não ter Pediatra no NASF, faz 
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ID FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

falta. Porque assim, é criança de risco, prematuridade, baixo peso, éeee 
de risco social ne???? Você precisa de um especialista que tem uma 
visão voltada somente para aquela área, que ele consegue ter um olhar 
melhor, mais aprimorado, um recurso maior, eu acho que faz muita 
falta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre muitos limites e 

algumas 
possibilidades na 

efetivação de práticas 
resolutivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE6 

“A potencialidade é o suporte dos colegas, que são mais antigos, 
que tem um vasto conhecimento, porque às vezes você entra cru, não 
tem muito conhecimento. saúde da criança, você precisa de um tempo, 
da ajuda dos seus colegas. Como um fator positivo eu acho que a 
estrutura física contribui bastante, aqui a gente tem um suporte bom, a 
carga horária nos leva a estar em contato mais longo com essas 
pessoas, com contato mais direto, ter um vínculo. Como limitação a 
falta de capacitação. Outra questão, por a gente não ter uma formação 
específica nessa área da criança, a gente tem certa dificuldade, não é 
toda doença que a gente conhece que a gente consegue identificar 
com mais facilidade. Outra limitação é que o enfermeiro tem muitas 
atribuições e a demanda, nessa unidade especificamente, a 
demanda é a grande dificuldade. Acho também que se tivesse um 
Pediatra no NASF ajudaria bastante, a gente não pega só coisas 
básicas aqui, a gente pega situações complexas.” 

PM7 

“Potencialidades: tem material e ótima estrutura para atendimento. 
Fatores limitantes: eu não me acho tão capacitada para tal, para 
atender a criança, eu tenho muitas dúvidas, e assim, eu que tenho que 
tira-las sozinha, porque eu não fui capacitada para isso. Até mesmo 
para encaminhar, porque eu não sei exatamente para onde encaminhar 
entendeu???? A rede não funciona bem também (...). Não sinto 
apoio do NASF em consultas relacionados à saúde da criança, 
ainda mais por não ter um pediatra. Outro fator limitante são as 
demandas que são muitas, a criança requer um tempo maior para o 
atendimento e com tantas demandas e agenda cheia, não atendemos a 
criança como deveria. Eu tenho na minha equipe algumas crianças 
com necessidades especiais, eu não me sinto capaz de 
acompanhar crianças com essas síndromes, não tenho formação 
para isso entendeu??? Atendo criança, porque em ESF atendemos tudo, 
mas não sou pediatra, não sei fazer isso. Como faço isso????  

PE8 

“As dificuldades são quando você aciona todas as redes de apoio 
para essas crianças que tem essas síndromes ou essas limitações, 
é que os pais, os usuários da minha área no geral, são muito carentes, 
ai ás vezes eles não têm dinheiro de passagem, não tem bolsa família, 
não tem nenhum auxílio, então eles acabam faltando às consultas na 
unidade de referencia terciária, por esse motivo. Outro problema é a 
contra-referência desses encaminhamentos, elas não veem de 
forma registrada pelo profissional que atendem elas lá. As 
comunidades, o território da clínica que é o pior de tudo, porque 
estava muito tempo sem ter uma unidade de saúde como referência 
para essa população. E ainda não tem saneamento básico, não tem 
moradia adequada, água potável, não tem auxílio financeiro. A 
demanda é muito grande e você tenta dar conta de tudo, mas em 
alguns momentos você vai errar. Você atende tanto em tão pouco 
tempo, que até esquece de pedir as coisas do protocolo. Fator positivo 
eu posso destacar a estrutura da clínica porque temos os consultórios 
equipados com tudo que precisamos para atender as crianças”. 

PM9 

“A estrutura física acho que a gente tem basicamente tudo, tudo que 
agente precisa para dar um atendimento básico, de saúde da família 
aqui. Limitações: a questão das demandas (...) Para mim bebê é mais 
difícil, bebê de alto risco eu não tenho muito conhecimento. 
Paciente muito novo eu não tenho muito manejo não, é a minha 
dificuldade. Não estou me lembrando de ler sobre bebê de alto risco 
nos protocolos não.” 



117 

 

 

ID FRAGMENTOS DOS DEPOIMENTOS CATEGORIA 

PM10 

“Limitação: (...) muitos profissionais, que saem muito cruz da 
faculdade e uns tem mais acesso, mais contato com a pediatria 
durante o curso e outros nem tanto. E principalmente na estratégia, que 
são coisas mais específicas, (...), Seria muito bom ter um pediatra no 
NASF não só para regularizar os protocolos, mas o mais importante para 
capacitar os profissionais, (...). É preciso ter um suporte técnico, de mais 
treinamento, de educação permanente, na linha de saúde da criança na 
ESF, seria muito, muito melhor.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entre muitos limites 
e algumas 

possibilidades na 
efetivação de práticas 

resolutivas 

 

PM11 

“Potencialidade: a estrutura física é adequada para atender a 
criança, ter um consultório equipado. Limitações: o prontuário 
eletrônico tem muitas falhas na linha de cuidados à criança. (...) A 
demanda espontânea é outra limitação, pois a agenda já tem muitos 
marcados e ai com a demanda que também é grande tem que correr 
com os atendimentos. (...) Eu tenho algumas crianças com 
necessidades especiais e não tenho suporte da Atenção 
Secundária. A contra – referência também não funciona. (...) As 
medicações que temos hoje na rede para saúde da criança são 
limitadas, as medicações preventivas então, a gente não tem vitamina 
para a criança, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. (...) Você 
não ter capacitação frequente em pediatria é um fator limitador, eu 
acho.” 

PM12 

“Potencialidades: a estrutura física é adequada para acompanhar a 
criança de rotina na atenção básica. (...) complica quando é uma criança 
com necessidade especial. O bom é a proximidade, o vínculo, poder 
contar com os colegas juntos. Limitação: O tempo é um fator 
limitante, a consulta de primeira vez é uma consulta que você tem muita 
coisa para falar (...) o fato da demanda é o que atrapalha (...) ter um 
pediatra no NASF iria ajudar e muito, tem muitas duvidas que a gente 
tem e além disso não tem pediatra no sisreg né? Então assim a gente 
tem uma deficiência de pediatra na rede. (..) Falta de capacitação em 
saúde da criança. (...) A vulnerabilidade do território.” 

PE13 

“Potencialidade (..) acesso frente à linha de cuidado do DAPS, a 
coordenação. Outra potencialidade é a empatia, ou a união dos 
profissionais que estão envolvidos de alguma forma, (...) aí cada um, 
com um pouquinho, acaba criando uma coordenação de cuidado para a 
criança. A outra potencialidade é a estrutura física, ela é ótima né? As 
fragilidades: manejo clínico de bebes de alto risco; outra é que (...) 
uma consulta que vai demandar, assim uma hora, uma hora e meia (...) 
por uma agenda lotada, por uma demanda que explode, pelo fato da 
UPA né? Às vezes, não atendeu o azul e o verde, e aí, a gente é que 
fica sobrecarregado. Outra fragilidade é a rede fragilizada, que não 
funciona de acordo com a contra-referência. E a demora no sisreg 
em algumas especialidades. (...) Não existe nada no manual, sobre o 
que não é “normal”, isso é um fato! Então o que foge da regra do 
saudável, do certinho, não tem.” 

 



118 

 

 

ANEXO A – Parecer CEP HUAP 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

Título da Pesquisa: A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: O DESAFIO DO CUIDADO À CRIANÇA 

 

Pesquisador: Pâmela Silva George 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Número do Parecer: 1.922.876 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Projeto relevante, com valor científico e que poderá contribuir para a reflexão e mudança de 

atitude em relação à prática de cuidado à saúde da criança na ESF. Arcabouço teórico detalhado e 

adequado, favorecendo a correlação entre a justificativa, os objetivos e a metodologia proposta. Os 

objetivos específicos poderão ser alcançados. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto aprovado. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

NITEROI, 14 de Fevereiro de 2017. 

Assinado por: 

 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar. 

Bairro: Centro                                         Município: Niterói – RJ                      CEP: 24.030-210 

Telefone: (21) 2629-9189                        FAX: (21) 2629-9189                         Email: etica@vm.uff.br                     

UFF – Hospital Universitário Antônio Pedro 

Faculdade de Medicina 
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ANEXO B – Parecer CEP SMS/RJ  

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Elaborado pela Instituição Coparticipante 

Pesquisador: Pâmela Silva George 

Título da Pesquisa: A PRÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA: O DESAFIO DO CUIDADO À CRIANÇA 

Instituição Proponente: Mestrado Profissional de Ensino na Saúde 

DADOS DO PARECER: 

Número do Parecer: 2.054.266 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

A pesquisa proposta é um olhar sobre a realidade da Clínica de Família Sandra Regina 

Sampaio de Souza, localizada em Senador Camará, na CAP 5.1. Os resultados do estudo pelo desenho 

proposto não garantem apresentar os resultados para além da unidade e das equipes observadas 

consistindo numa limitação ao estudo que deve ser apontada no projeto. A revisão de literatura e 

justificativa foram adequadamente apresentadas e garantem a relevância do estudo de caso proposto. O 

projeto tem coerência interna e obedece a uma sequencia lógica que suporta o objeto e seus objetivos. A 

pesquisadora opta por uma observação não participante com profissionais. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há pendências. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

RIO DE JANEIRO, 09 de Maio de 2017. 

Assinado por: 

Salesia Felipe de Oliveira 

(Coordenador) 

 

Endereço: Rua Evaristo da Veiga, 16, 4º andar. 

Bairro: Centro                                         Município: Rio de Janeiro – RJ                      CEP: 20.031-040 

Telefone: (21)2215-1485                        Email: cepsms@rio.rj.gov.br 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 

SMS/RJ 


