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"Não sei...  

se a vida é curta ou longa demais pra nós,  

mas sei que nada do que vivemos tem sentido,  

se não tocamos o coração das pessoas. 

Muitas vezes basta ser: 

colo que acolhe, 

braço que envolve, 

palavra que conforta, 

silêncio que respeita, 

alegria que contagia, 

lágrima que corre, 

olhar que acaricia, 

desejo que sacia,  

amor que promove. 

E isso não é coisa de outro mundo,  

é o que dá sentido à vida. 

É o que faz com que ela não  

seja nem curta, nem longa demais, 

mas que seja intensa,  

verdadeira,  

pura...enquanto durar....“  

 

(Cora Coralina) 
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RESUMO 

 

O acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento (CD) da criança é o eixo 

norteador das ações básicas em saúde voltadas para essa clientela, atuando no âmbito da 

vigilância à saúde e inferindo positivamente nos índices de morbidade e de mortalidade 

infantil, que ainda hoje são uma preocupação no mundo e no Brasil. Porém, na maioria das 

vezes, essa prática é pautada no modelo biomédico de atendimento, individualizado, com 

ênfase nas queixas e medicalização, favorecendo a passividade dos usuários. Diante dessa 

problemática, objetivamos desenvolver o acompanhamento do CD da criança em uma 

Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), através de uma abordagem coletiva de 

atendimento junto à equipe de saúde, em especial as enfermeiras, e cuidadoras. Trata-se de 

um estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa-ação. Envolveu as quatro enfermeiras e 

vinte e seis cuidadoras de crianças da área de abrangência da UBSF de Cidade Nova, no 

município de Natal, no período de fevereiro a julho de 2010. Os dados foram analisados 

seguindo o direcionamento da análise temática freireana. No diagnóstico situacional da 

realidade atual de acompanhamento do CD das crianças na referida UBSF, através da 

observação participante e aplicação de questionário junto as enfermeiras, percebemos que 

apesar dessas profissionais terem um conhecimento atrelado ao paradigma de promoção à 

saúde, na prática o acompanhamento da criança é feito através de consultas individuais em 

sala ambulatorial, pautado nas queixas trazidas pelas cuidadoras, com pouca resolubilidade 

nas ações empregadas. Vista a necessidade de mudança no modelo de atendimento, decidimos 

conjuntamente, no grupo focal, pelo acompanhamento coletivo do CD das crianças, 

apresentando, em seguida, essa proposta à equipe multiprofissional, sendo discutida a 

participação das categorias profissionais e planejadas coletivamente as ações. Na etapa de 

implementação da ação coletiva, contemplamos a execução pelas cuidadoras da anamnese e 

exame físico, registro dos dados na Caderneta de Saúde da Criança e discussão dos achados 

clínicos, sob supervisão das enfermeiras e facilitadoras. Na avaliação, constatamos que essa 

estratégia de acompanhamento coletivo permitiu às cuidadoras a aprendizagem de novos 

conhecimentos, a troca de experiências, o auxílio nos cuidados domiciliários, além de 

diminuir o tempo de espera pelo atendimento e oportunizar maior tempo de discussão sobre a 

situação de saúde das crianças, diferenciando-se do atendimento ambulatorial. Como 

dificuldades, deparamos-nos com o alto índice de faltosos (53,8%), falta de motivação e 

passividade das usuárias, pouca participação de outros profissionais de saúde e envolvimento 

das enfermeiras em outras atividades técnicas e burocráticas no momento do atendimento. 

Assim, constatamos ainda um forte enraizamento do modelo clínico individual no modo de 

pensar e agir das enfermeiras e das cuidadoras. 

 

 

Palavras-chave: Atenção primária em saúde; Enfermagem pediátrica; Saúde da 

criança; Educação em saúde. 
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MACEDO, I. P. Accompanying the growth and development of the child: an integrated 

approach between nursing and family. Natal, 2010. 121 f. Dissertation (Master‟s Degree in 

Health) - Program in Nursing, Federal University of Rio Grande do Norte, 2010.  

 

ABSTRACT 

 

The accompanying the growth and development of the child is the guiding line of basic health 

measures directed at this public, acting within the scope of health monitoring and inferring 

positively in the rate of infant morbidity and mortality, which are still a preoccupation 

worldwide and in Brazil. However, mostly, this practice is based on the biomedical model of 

care, individualized, with emphasis on the medicalization and complaints, favoring the 

passivity of users. Given this issue, aim to develop accompanying the growth and 

development of the child in a Basic Unit Family Health, through a collective approach of 

medical care next to a health team, especially nurses and caregivers. This is a qualitative 

study, with the research-action method.  Involved the four nurses and twenty-six of children's 

caregivers of the area of Basic Unit Family Health of Cidade Nova, in Natal, in the period 

from February to July 2010. The results were analyzed following the direction of the thematic 

analysis of Freire. In the situation analysis of the current reality of the accompanying the 

growth and development the children in the Basic Unit Family Health, through participant 

observation and applying a questionnaire to the nurses, we realize that despite these 

professionals have a knowledge tied to the paradigm of health promotion, in practice the 

monitoring of child is done through individual consultations in outpatient room, based on 

complaints brought by caregivers, with little solvability in actions employed. Given the need 

for change in medical care model, we decided jointly, in the focal group, for the collective 

monitoring of children's the growth and development, featuring then this proposal to the 

multidisciplinary team, discussing the participation of professional categories and planned 

collectively the actions. In the implementation stage of collective action, we contemplate the 

execution by the caregivers of anamnesis and physical examination, recording data in the 

Child Health Handbook and discussion of clinical findings, under the supervision of nurses 

and facilitators. In the evaluation, we found that this collective accompanying strategy 

allowed to caregivers learn new knowledge, exchange experiences, assistance in home care, 

beyond reduce the waiting time for medical care and creating opportunity of more time for 

debate about the children‟s health situation, differing of ambulatory care. As difficulties, we 

face with a high rate of defaulters (53.8%), lack of motivation and passivity of the users, little 

participation of other health professionals and nurses' involvement in other activities, 

technical and bureaucratic in the moment of care. Thus, we note also a strong rooting of 

individual clinical model on the way of thinking and acting of nurses and caregivers.  

 

 

Keywords: Primary health attention, pediatric nursing, child health, health education. 
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Introdução  

“Quanto mais investigo o pensar do povo com ele,  

tanto mais nos educamos juntos.  

Quanto mais nos educamos,  

tanto mais continuamos investigando”  

Paulo Freire (2005, p. 102) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento (CD) da criança é 

considerado o eixo norteador das ações básicas priorizadas pelo Ministério da Saúde (MS) em 

favor da clientela infantil (BRASIL, 2002b). Esse acompanhamento envolve a avaliação 

integral à saúde da criança na faixa etária de 0 a 6 anos, compreendendo o “registro no cartão 

da criança, de avaliação do peso, altura, desenvolvimento, vacinação e intercorrências, o 

estado nutricional, bem como orientações à mãe/família/cuidador sobre os cuidados com a 

criança (alimentação, higiene, vacinação e estimulação)”,  e deve estimular o vínculo entre 

criança, família e serviço de saúde, oportunizando uma abordagem com ênfase na promoção 

da saúde articulada com ações de prevenção de problemas e agravos e provendo o cuidado em 

tempo oportuno (BRASIL, 2004b, p. 24). 

Esta ação foi implantada na década de 1970, a fim de combater os altos índices de 

mortalidade infantil, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (1999) era 

em torno de 115 para cada mil nascidos vivos, em sua maioria por doenças evitáveis e 

preveníveis. Porém em um contexto de saúde fortemente enraizado no modelo biomédico 

hegemônico e dicotomizado, no qual o MS responsabilizava-se pelas ações que envolviam a 

coletividade e prevenção, enquanto que o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) assumia os atendimentos clínicos individuais (GIOVANELLA, 2008; MENDES, 

1999). 

Nessa época, foi criado o Programa Materno-Infantil (PMI) a fim de garantir a todas 

as crianças acesso aos serviços de saúde, destacando, dentre as ações, o acompanhamento do 

seu CD. O PMI tinha suas ações predominantemente voltadas para o processo reprodutivo e 

com um forte caráter assistencialista, limitando o reconhecimento das necessidades dos 

indivíduos, família e comunidade ao aspecto biológico do processo de adoecimento. 

O debate mundial sobre a influência das desigualdades sociais e a situação de saúde da 

população, culminando na I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1978), forneceu bases para a mudança 

dessa realidade dos serviços de saúde no Brasil, sendo propostos alguns programas que em 

suas diretrizes abrangiam a participação da comunidade e a integração das ações preventivas e 

curativas, tais como, o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV-SAÚDE) e o 
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Programa de Ações Integradas de Saúde (PAIS) (GIOVANELLA, 2008; MENDES, 1999), 

além do Programa Nacional de Imunização (PNI). 

Porém, com a grave crise econômica do país na década de 1980, estes programas 

perderam forças, sendo a Atenção Primária à Saúde (APS) voltada para as populações menos 

favorecidas, com a utilização de tecnologias simplificadas e de baixo custo. 

Sob a ótica assistencialista foram adotadas ações focalizadas, tais como, o Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e da Criança (PAISC). Este visava 

incrementar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde à população infantil, por meio de 

ações básicas voltadas para atender aos agravos mais frequentes e de maior peso na 

mortalidade de crianças de zero a cinco anos de idade. Assim, foram priorizadas as ações de 

acompanhamento sistemático do CD, estímulo ao aleitamento materno e orientação ao 

desmame, assistência e controle das infecções respiratórias agudas e doenças diarréicas (com 

incentivo a terapia de reidratação oral) e controle das doenças imunopreveníveis. 

O fortalecimento dessas ações aconteceu com o avanço dos debates em torno das 

políticas de saúde no Brasil, através do processo de Reforma Sanitária, culminando na 

Constituição Federal de 1988, que traz no artigo 198 a formação do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em 1990. O SUS compreendeu em seus princípios a universalidade, a integralidade, a 

descentralização e a participação popular, avançando, assim, no processo de superação do 

paradigma biomédico individual (GIOVANELLA, 2008). 

Buscando fortalecer a APS e, com isso, a reorientação do modelo assistencial, foi 

criado em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), como Política Nacional de Atenção 

Básica, posteriormente, se tornando uma estratégia prioritária do MS. Essa estratégia atua por 

meio de uma equipe multiprofissional com foco nas ações de prevenção e de promoção à 

saúde (GIOVANELLA, 2008; BRASIL, 2007). 

Também representou um grande avanço na atenção à criança, a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, abrangendo-os enquanto sujeitos de direitos, 

incluindo a vida, a saúde e a educação. 

Ainda na década de 1990, em nível mundial é proposta a Atenção Integral às Doenças 

Prevalentes da Infância (AIDPI), visando diminuir a morbidade e mortalidade infantil por 

doenças imonupreveníveis, diarréia e infecções respiratórias, e sistematizar o atendimento à 

criança. Essa estratégia é implementada no Brasil em 1997, iniciando na região Nordeste. 

Apesar das várias iniciativas em favor da saúde da criança, constatou-se que a taxa de 

mortalidade infantil ainda é uma preocupação mundial. Em 2004, o Brasil ocupou a 99º 
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posição no ranking da ONU. Dentre os países da América Latina e Caribe ficou no 18º lugar, 

estando à frente de países como Nicarágua, Belize, Honduras, Peru, República Dominicana, 

Paraguai, Guatemala, Guiana, Bolívia e Haiti (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2005). 

Segundo o Ministério da Saúde, a TMI no Brasil se encontra em declínio nos últimos 

anos. Em 2000, essa taxa era de 26,8 para cada mil nascidos vivos, enquanto em 2004, baixou 

para 22,5. Em estudo realizado em 2006 por Macinko et al., vinculado ao MS (BRASIL, 

2009a), o PSF tem influenciado positivamente no declínio dessa taxa entre 1999-2002, 

revelando a importante contribuição do programa na redução desses índices. Esse mesmo 

estudo estima que, para cada aumento de 10% da cobertura do PSF, a mortalidade infantil 

caiu 4,5%. 

No Rio Grande do Norte a TMI, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2003 foi de 36,93 para cada mil nascidos vivos (BRASIL, 

2005b). Ou seja, acima da média nacional. 

O IBGE aponta que a queda da TMI no Brasil se deve também a fatores como o 

aumento da escolaridade feminina, a elevação do percentual de domicílios com saneamento 

básico adequado e o acesso aos serviços de saúde - que vem utilizando as tecnologias de 

baixo custo e de alta eficácia, como: vacinas, soro caseiro, nebulização e outras.  Nesse 

sentido, o Brasil poderá reduzir, ainda mais, sua mortalidade infantil para 18,2 óbitos em 

menores de 1 ano para cada mil nascidos vivos até 2015, enquanto que a probabilidade de um 

recém-nascido falecer antes de completar os 5 anos de idade poderá experimentar um declínio 

de 32,9% (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008). 

Assim, a TMI está intimamente ligada às políticas públicas e sociais em favor da 

sobrevivência e do desenvolvimento integral das crianças, implicando investimentos em ações 

voltadas para as questões sócioeconômicas, ambientais e assistenciais. Contribui para essa 

diminuição no país as medidas de segurança alimentar e nutricional, saneamento básico, 

vacinação e modelo de atenção à saúde. Enquanto que o aumento da TMI relaciona-se a 

aspectos de concentração de renda, baixa escolaridade dos pais, baixo peso ao nascer e não 

exclusividade do aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida da criança (FUNDO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2008). 

Apesar da queda de mortalidade infantil, a ocorrência de morbidade por doenças 

prevalentes da infância entre as crianças inseridas em camadas sociais menos favorecidas e as 

suas hospitalizações, em consequência de seu agravamento, continua alta. Em estudo 
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realizado por Oliveira et al. (2010), verificou-se que, no período de 1998 a 2007, a maioria 

das internações hospitalares de crianças de 0 a 4 anos de idade no País esteve relacionada ao 

grupo de doenças respiratórias, infecciosas e parasitárias. Demonstrando, assim, algumas 

fragilidades no processo de consolidação do SUS e na valorização das ações básicas em prol 

da saúde da criança. 

Segundo Mendes (2002), a forma de atenção em saúde tem ocorrido 

predominantemente na lógica do enfrentamento das condições agudas de adoecimento, 

através do atendimento à demanda espontânea, com ações pontuais, sem atenção contínua, 

sendo os usuários vistos como meros objetos das intervenções em saúde. Não sendo diferente 

na atenção à criança. 

Os atendimentos prestados à criança na Atenção Básica ainda estão pautados no 

modelo de saúde vigente, valorizando o acompanhamento sistemático do seu CD com foco no 

aspecto biológico, com restrição de estratégias emancipatórias que compreendam a criança 

nas dimensões sociais e afetivas (ÁVILA, 2009). 

Prado (2005, p.17) cita que “essas dificuldades fazem parte de um conjunto de 

fatores interrelacionados, dentre os quais se destaca o financiamento do setor, o modelo 

vigente de atenção à saúde e as questões relacionadas ao processo de formação e educação 

dos trabalhadores da saúde”. 

Buscando superar essas dificuldades,  regulamentando a organização da assistência, 

de modo a contemplar a integralidade entre as ações desenvolvidas nos três níveis de 

complexidade e, organizando as principais diretrizes que orientem as ações dos profissionais 

que lidam com as crianças, o MS publicou, em 2004, a “Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil”. Destaca-se dentre as ações, o 

incentivo e a qualificação do acompanhamento do CD da criança.  

Apesar desses esforços, percebe-se ainda uma baixa resolubilidade dessa ação 

realizada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) em favor da saúde da criança, 

constatada na prática diária através do retorno nas consultas subsequentes das crianças com os 

mesmos problemas de saúde apresentados anteriormente, percebendo assim, um não 

envolvimento do cuidador no que se refere ao controle do processo saúde-doença da criança. 

Diante disso, tomamos por pressuposto neste estudo que o acompanhamento do 

CD da criança realizado pela equipe de saúde na Atenção Básica reflete ainda o 

modelo biomédico pautado em queixas e constituído por consultas individuais; e 

que o redimensionamento da assistência, para uma prática mais coletiva e 
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educativa, sem deixar de considerar a clínica, pode favorecer o protagonismo dos 

usuários nos cuidados à criança. 

Nessa perspectiva, foi traçado o seguinte questionamento de pesquisa: 

- Como redimensionar a assistência vigente no acompanhamento do CD, de modo 

que favoreça a participação dos usuários e seu aspecto educativo? 

Diante do exposto, tem-se como objeto de estudo o acompanhamento do crescimento 

e do desenvolvimento da criança, com ênfase em uma abordagem coletiva de assistência, 

envolvendo a equipe multiprofissional, destacando-se o profissional enfermeiro, e as 

cuidadoras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova (UBSFCN), no município 

de Natal. 

A inquietação para essa temática surgiu da vivência das próprias enfermeiras 

(participantes deste estudo) no desenvolvimento das ações em favor da saúde da criança na 

UBSFCN, em conjunto com as pesquisadoras, que atuavam na referida Unidade 

acompanhando acadêmicos da graduação em enfermagem em aulas práticas na Atenção 

Básica. Constatou-se conjuntamente a realidade pouco coerente com a mudança assistencial 

preconizada pelo SUS, além de baixa resolubilidade dos problemas de saúde encontrados nas 

crianças.  

Após vários momentos de discussão, optou-se por desenvolver o acompanhamento 

coletivo do CD da criança, como uma ação que possibilitaria influir na mudança da prática 

assistencial, para um atendimento que considerasse o usuário, e o envolvesse nas ações em 

favor de sua saúde, proporcionando maior interação e partilha de conhecimentos e saberes. 

Sobre esse ser coletivo, Campos (2000, p.67-68) o define como “um Ser constituído 

com uma finalidade que transcende cada um dos Sujeitos que o integram. Uma rede de 

relações entretecida entre os Sujeitos que o compõem e destes com o contexto”, enquanto que 

os sujeitos envolvidos são seres biológicos, “com uma subjetividade complexa, e mergulhado 

em um conjunto de relações sociais que alteram seus desejos, interesses e necessidades” e 

com um grau relativo e variável de autonomia. Assim, a prática envolvendo os sujeitos e 

coletivos forma-se sob uma dinâmica de influências que envolvem os valores (naturais, 

históricos, sociais, econômicos, culturais e ideológicos), os desejos e os interesses, resultando 

em um conjunto complexo de necessidades sociais. 

Sobre esse emaranhado de relações e de influências, Freire (2007, p. 31) destaca que 

a prática educativa deve ser entendida como um processo permanente de prática política, 
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podendo ser “socialmente percebida como facilitadora da compreensão científica que grupos e 

movimentos podem e devem ter acerca de suas experiências”. 

Enquanto Alves (2005, p. 48) traz que a prática educativa em saúde, que desponta 

com o novo modelo de atenção, fortalece o desenvolvimento da autonomia e da 

responsabilidade dos indivíduos no cuidado com a saúde e a “construção de um saber sobre o 

processo saúde-doença-cuidado que capacite os indivíduos a decidirem quais as estratégias 

mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde”.  

Assim, vêm sendo publicados no País alguns estudos que mostram experiências 

exitosas envolvendo o coletivo na área de educação em saúde. Na área de saúde da criança, 

destaca-se o estudo de Ferecini (2008) que implantou um Programa de Educação em Saúde 

mediado pelo uso de uma cartilha educativa dirigida às mães de recém-nascidos prematuros, 

destacando para os sujeitos participantes a possibilidade de aquisição de novos 

conhecimentos, troca de experiências e estabelecimento de vínculos afetivos. 

Gehrmann et al. (2007), por sua vez, descreveu um trabalho interdisciplinar em 

grupo educativo com mães de crianças lactentes, visando favorecer a  troca de experiências 

entre as próprias mães e a equipe de saúde. Alcançando, como aspectos favoráveis, a 

diminuição no número de crianças faltosas às consultas médicas e de enfermagem; o 

fortalecimento do trabalho interdisciplinar, focalizando-o nas peculiaridades da família; a 

valorização do diálogo entre as mães; além de favorecer a implementação de políticas 

públicas em conformidade com a integralidade da assistência; e contribuir com a formação 

interdisciplinar dos profissionais de saúde, uma vez que a unidade de saúde em questão 

recebia alunos da graduação. 

Corroborando com os resultados supracitados, este estudo, por envolver uma parceria 

universidade-serviço, também tem a possibilidade de, no futuro próximo, influir no ensino de 

graduação em enfermagem, colaborando com uma formação profissional mais coerente com o 

modelo de saúde contra-hegemônico, envolvendo uma prática assistencial emancipatória. 

Nesta perspectiva, os resultados desta pesquisa também podem ser divulgados a nível 

nacional e internacional, fortalecendo as transformações necessárias para a construção e 

consolidação de uma prática assistencial em saúde, e em especial de enfermagem, 

comprometida com o SUS. 
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Objetivos 

“Não há transição que não implique  

um ponto de partida,  

um processo e um ponto de chegada”  

Paulo Freire (1979, p. 33) 
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2. OBJETIVOS 

 

  

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar a implantação do acompanhamento coletivo do crescimento e do 

desenvolvimento da criança na Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova junto às 

enfermeiras e às cuidadoras. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Caracterizar o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança 

realizado no modelo de atenção vigente. 

Descrever o processo de acompanhamento coletivo do crescimento e do 

desenvolvimento da criança. 

Avaliar a experiência realizada sobre o acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento da criança de forma coletiva. 
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Revisão de literatura  

“por uma educação que, por ser educação,  

haveria de ser corajosa,  

propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, 

 sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades”  

Paulo Freire (2003, p. 67) 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo contempla as considerações sobre a atenção a saúde da criança no 

Brasil contextualizando-a historicamente, seguindo uma breve descrição da Atenção Primária 

em Saúde e pelas ações do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança. 

 

 

3.1. ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA NO BRASIL  

 

 

Segundo Verdi, Boehs e Zampieri (2005) a história das políticas de saúde no Brasil 

começou a se delinear a partir de Oswaldo Cruz no início do século XX. Nesta época foi 

instituído no País o regime republicano, com destaque para a elite cafeeira. No âmbito da 

saúde pública convivia-se com uma precária condição sanitária, envolvendo doenças 

pestilenciais como cólera, febre amarela, varíola, entre outras, e doenças infecto parasitárias 

como a tuberculose, a hanseníase e a febre tifóide, decorrentes da inexistência de medidas de 

controle, e atingindo principalmente os aglomerados populacionais que moravam em 

estalagens e cortiços nos grandes centros. 

Diante da crescente transformação econômica urbana, representada pelo comércio e 

indústria nas grandes cidades do País, característica do século, crescia a necessidade de 

atuação no quadro crítico de saúde da população trabalhadora. 

Na tentativa de modificar esta imagem do Brasil a nível internacional, atendendo aos 

interesses da elite que controlava a exportação do café, e ter uma exigência por mão-de-obra 

sadia, buscou-se adequar os portos e as cidades e incentivar uma política de estímulo a 

imigração estrangeira. Ao mesmo tempo, esta realidade distanciou-se das reais necessidades 

da população marginalizada. 

Oswaldo Cruz, a partir de 1903, implementou seu plano de ação contra as três maiores 

epidemias vigentes no Rio de Janeiro: febre amarela, peste bubônica e varíola. Baseou-se em 

ações de controle das condições sanitárias e de higiene das habitações; combate ao mosquito 

transmissor; notificação de doentes e campanhas informativas sobre os meios de prevenção da 

doença, envolvendo métodos coercitivos e persuasivos (VERDI; BOEHS; ZAMPIERI, 2005). 
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Estas medidas higienistas promoveram a diminuição dos índices de morbidade e mortalidade 

da época. 

Em estudo realizado por Buchalla, Waldman e Laurenti (2003, p. 337) buscando 

comparar a mortalidade por doenças infecciosas da população de São Paulo no transcorrer do 

século XX, descrevem que os índices de proporção de óbitos por doenças infecciosas foram 

de 45,7% do total de óbitos em 1901, enquanto que em 2000 foi de 9,7%. “A maior 

diminuição é percebida nas taxas de mortalidade infantil, que diminuiu 11,3 vezes entre o 

início e o final do século XX. [...] A proporção de óbitos de menores de um ano, importante 

indicador de melhora de qualidade de vida, diminuiu 84,7%”. 

Diante dos altos níveis de mortalidade infantil, as políticas públicas sociais na área da 

saúde voltadas à criança sofreram determinações políticas, sociais e econômicas, desde ações 

higienista a ações programáticas, em que a família foi convocada a ser co-participante na 

promoção da saúde da criança. 

Assim “a proteção à maternidade, à infância e à adolescência tem registro como 

programa de governo desde 1920, representada na Seção de Higiene Infantil e Assistência à 

Infância, no antigo Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP)” (MIRANDA; 

FERRIANI, 2001, p. 25). Atrelado aos interesses econômicos da época, esse departamento 

tinha as suas competências vinculadas às ações higienistas, voltadas para as medidas 

relacionadas à maternidade e à infância, principalmente as grávidas operárias e as crianças 

institucionalizadas, uma vez que a atuação em saúde pública atendia a crescente urbanização e 

industrialização. 

Paralelamente às ações higienistas desenvolvidas pelo DNSP, as empresas ofereciam 

aos empregados e seus familiares, incluindo as crianças, benefícios e auxílios previdenciários, 

buscando manter e recuperar a sua saúde. Assim, em 1923 foi regulamentada a formação das 

Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs) através da Lei Elói Chaves, sendo previstos 

assistência médica curativa, fornecimento de medicamentos, aposentadorias e pensões 

(VERDI; BOEHS; ZAMPIERI, 2005). Crescia consideravelmente a rede previdenciária e, por 

consequência, os custos médico-hospitalares, tornando cada vez mais clara a dicotomia entre 

os recursos destinados às ações higienistas e os destinados às curativistas. 

Na década de 1930, a política de saúde encontrava-se dividida entre as ações de saúde 

pública, com a criação do Ministério da Educação e Saúde, e as ações de medicina 

previdenciária, sendo instituídos os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), formados 

por categorias profissionais e contribuição tripartite (Estado, trabalhadores e patrões). 
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Nas décadas de 1950 e 1960, com o intenso processo de interiorização econômica, 

houve a concentração mais acentuada dos recursos na industrialização, trazendo prejuízos aos 

escassos investimentos na saúde pública, “em decorrência dessa opção política, os serviços de 

saúde pública passaram por momentos difíceis, comprometendo, inclusive, o atendimento à 

população” (VERDI; BOEHS; ZAMPIERI, 2005, p. 44). Não sendo diferente na assistência à 

criança. 

Nesse sentido, no início do regime militar, com o orçamento precário do MS, 

observou-se um crescimento da atenção médica previdenciária, individual, assistencialista e 

especializada, em detrimento do esvaziamento progressivo das ações preventivas do modelo 

sanitarista-campanhista. Destacando-se a hegemonia do modelo médico assistencial privatista 

firmado no tripé: financiamento oriundo do Estado, o setor privado de saúde como maior 

prestador de serviços e a compra de insumos ao setor privado internacional (MENDES, 1999). 

Essas ações trouxeram como consequências ao atendimento à população infantil, o 

investimento do MS em programas preventivos, de caráter assistencialista e clientelista. 

Destacando-se, nesta época, o Programa Materno Infantil (PMI) que envolvia ações voltadas 

para o ciclo gravídico-puerperal, buscando expandir a cobertura de atendimento e capacitar os 

profissionais para as ações preventivas. Este modelo de atenção em saúde, nesta mesma 

década, já apresentava vários problemas decorrentes da desigualdade e exclusão no acesso aos 

serviços de saúde.  

A nível mundial destaca-se no final dos anos de 1970, a I Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários em Saúde que contemplou a saúde como um direito fundamental de 

todos os indivíduos e como um estado completo de bem estar físico, mental e social 

(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1978). 

A partir daí no Brasil, houve algumas iniciativas governamentais que visavam ampliar 

o atendimento e incorporar as ações preventivas às curativas, como o Fundo de Assistência 

Rural (FUNRURAL), incorporando parcialmente a população rural; o Plano de Pronta Ação 

(PPA), abrangendo o atendimento de urgência a toda a população; o Programa de 

Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS), envolvendo a expansão da 

cobertura das ações básicas à saúde; e as Ações Integradas em Saúde (AIS), ampliando a 

cobertura dos serviços médico-hospitalares (MIRANDA; FERRIANI, 2001; MENDES, 

1999). 

Segundo Mendes (1999) com o fim do milagre econômico e a transição demográfica, 

ocasionando um quadro econômico marcado por dificuldades no quadro nacional e 
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internacional, abrem-se espaços para a emersão de movimentos contra-hegemônicos da saúde 

que lutavam para que os serviços e as ações de saúde passassem a integrar a pauta de 

demandas do Estado. 

Nesse contexto, constata-se nos altos índices de morbidade e mortalidade materno-

infantil a gravidade da realidade epidemiológica relacionada principalmente por doenças 

infectocontagiosas. Na década de 1980 “a mortalidade infantil atingia taxa de cerca de 

90/1000 nascidos vivos e revelava a precariedade da assistência prestada a crianças e 

mulheres e a baixíssima qualidade de vida no país”, enquanto que os dados referentes à 

morbidade em 1975 revelaram que “a prevalência de desnutrição entre crianças menores de 5 

anos era 18,4%, chegando a quase 30% nos estados da Região Nordeste” (ALVES; VIANA, 

2006, p. 07). 

Diante da gravidade da situação de saúde no País e da crescente pressão social, o 

governo passou a implementar um conjunto de ações e programas envolvendo as áreas de 

educação, saúde, nutrição, saneamento, dentre outras, na tentativa de atender às populações 

menos favorecidas. 

Assim, durante a década de 1980 o MS desenvolveu os Programas de Atenção Integral 

a Saúde da Mulher (PAISM) e a Saúde da Criança (PAISC). O PAISC buscou “combater as 

desfavoráveis condições de saúde da população infantil brasileira, explicitadas pelas altas 

taxas de morbimortalidade causadas pelo binômio desnutrição-infecção” (ALVES; VIANA, 

2006, p. 08), implementando-se o acompanhamento sistemático do CD das crianças com a 

intenção de firmar um elo entre este grupo populacional e os serviços de saúde, abrangendo 

ações desenvolvidas nos serviços de saúde, no lar e na comunidade (ROCHA; LIMA; 

SCOCHI, 1997). 

O PAISC atuava sobre cinco ações básicas de saúde em favor da criança, incluindo 

além do acompanhamento sistemático do CD, incentivo ao aleitamento materno, imunização, 

assistência e controle das infecções respiratórias agudas e controle das doenças diarréicas. 

Nesse sentido percebe-se que tal acompanhamento foi implantado num contexto 

epidemiológico crítico, visando diminuir os índices alarmantes de morbidade e mortalidade 

infantil, sendo elo entre estes usuários e os serviços de saúde. Nessa época, também foi 

implantado o Cartão da Criança, visto como um instrumento de acompanhamento e avaliação 

indispensável no atendimento à criança (ALVES; VIANA, 2006). 

Porém, o caos da saúde pública no País era visibilizado pela insatisfação da população. 

Segundo Verdi, Boehs e Zampieri (2005, p. 54) “neste período destaca-se o empenho do 
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Movimento Sanitário Brasileiro na luta pela transformação do sistema de saúde vigente, 

procurando discutir as relações entre saúde, sociedade e Estado, assim como denunciar a 

mercantilização da saúde no Brasil”. O movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB) 

culminou na 8º Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, sendo proposta a saúde 

como direito de cidadania e dever do Estado. 

O relatório final da 8º CNS, consolidação das propostas do movimento sanitário, 

atestou que participaram da mobilização mais de 4000 pessoas, dentre elas representantes da 

sociedade civil, partidos políticos, profissionais e gestores. A saúde, compreendida de maneira 

mais abrangente, foi contextualizada, englobando, dentre outras, as condições de alimentação, 

moradia e educação, sendo intensificado a mobilização popular para garantir que a 

Constituinte incluísse a saúde entre as questões que mereceriam atenção prioritária (BRASIL, 

1986). 

Nesta mesma época houve a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, na 

cidade de Ottawa no Canadá (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1986) a 

qual estabeleceu bases para o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis e 

implementação de estratégias para a promoção à saúde. Suas discussões fundadas, dentre 

outros documentos, nos progressos alcançados com a declaração de Alma Ata para os 

Cuidados Primários à Saúde, influenciou também a RSB. 

A luta pela RSB culminou com a transformação do Sistema Nacional de Saúde, 

referendado na Constituição Federal de 1988, que abrangeu a saúde como um direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas (BRASIL, 1988). 

O artigo 198 da Constituição trata da organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 

trazendo como diretrizes a descentralização, o atendimento integral e a participação popular. 

Esse Sistema é regulamentado através da Lei Orgânica da Saúde nº 8080/90 que trata sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, relacionando-a a fatores 

determinantes e condicionantes como moradia, alimentação, meio ambiente, transporte, lazer 

e acesso a bens e serviços (BRASIL, 1990). 

Paralelamente a esse processo de RSB, a nível mundial, em 1989 é promulgada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos da Criança (FUNDO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2004), sendo um ano depois, aprovado no 

Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurando juridicamente a dignidade 

infantil (BRASIL, 2005a). 
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O ECA determina que é dever da família, sociedade e Estado assegurar o 

cumprimento dos direitos das crianças no que tange, dentre outros, à vida, à educação, à saúde 

e à convivência familiar e comunitária. No âmbito da saúde integral da criança, é garantido 

pelo Estatuto o acesso da criança às ações e aos serviços necessários ao seu crescimento e 

desenvolvimento plenos (BRASIL, 2005a). 

No âmbito das doenças prevalentes da infância, ainda na década de 1990, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) junto com a Organização Panamericana de Saúde 

(OPAS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), visando alcançar as Metas 

da Cúpula Mundial em favor da Infância, propuseram o desenvolvimento da estratégia de 

Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância (AIDPI) (ALVES; VIANA, 2006). 

Em 1994, no Brasil, buscando reorientar e reorganizar a assistência seguindo a 

diretriz de descentralização das ações de saúde através da municipalização, implantou-se o 

Programa de Saúde da Família (PSF), posteriormente se tornando uma estratégia Ministerial. 

Atuando através de uma equipe multiprofissional (médico da família, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS), podendo também abranger dentista e 

auxiliar de consultório dentário e técnico em higiene dental), a  Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) é organizada segundo os princípios de territorialização, intersetorialidade, 

adscrição de clientela e fortalecimento do vínculo entre seus atores sociais (BRASIL, 2008). 

Assim, no país a implantação da AIDPI iniciou em 1997, sendo incorporada nas ações 

desenvolvidas no PSF nos estados do Ceará, Pará, Pernambuco e Sergipe, alcançando em 

2001 todo o Brasil. Essa estratégia foi criada considerando que, apesar da queda nos índices 

de mortalidade infantil, estes ainda eram bastante altos, bem como os índices de internações 

hospitalares por doenças preveníveis e possíveis de serem tratadas na Atenção Básica 

(BRASIL, 2002a). 

O Ministério da Saúde (2002a, p. 08), com relação a TMI mundial, destaca que nas 

“regiões pobres do mundo, onde essas taxas são mais elevadas, a maioria das mortes infantis 

poderia ser evitada com medidas simples e eficazes. Mais de 70% desses óbitos devem-se a 

pneumonia, diarréia, desnutrição, malária e afecções perinatais, ou uma associação delas”. 

Dentre as medidas de controle e prevenção destes agravos, têm-se investimentos nas 

condições nutricionais da população, educação materna, aumento da cobertura vacinal, 

acompanhamento pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, dentre outras. 
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Segundo Alves e Viana (2006, p. 09) a AIDPI é “uma estratégia que permite 

sistematizar o atendimento à criança vista como um todo, cujas ações curativistas estão 

integradas com as medidas de prevenção e promoção à saúde de nível primário”. 

Somam-se a todo esse esforço envolvendo os diversos programas ministeriais e ações 

internacionais, as iniciativas em prol das mudanças curriculares dos diversos cursos da área da 

saúde nos anos de 1980, com destaque para a enfermagem que inicia nessa época um 

movimento interno que visava descentralizar o ensino da assistência hospitalar e valorizar a 

Atenção Primária em Saúde (APS), direcionando a formação para o SUS, com ênfase nas 

ações de prevenção e promoção à saúde. Essas mudanças se estenderam nas décadas de 1990 

e 2000, até os dias atuais, em um contínuo movimento de renovação e reformulação do 

ensino, de modo a adequar a formação às reais necessidades sociais e sanitárias do País, bem 

como preparar profissionais com competências ética, técnica, política e humana em saúde. 

Assim, esses avanços promoveram uma melhor assistência e, por consequência, uma 

diminuição considerável nas taxas de morbidade e mortalidade infantil, porém estes índices 

ainda são altos e, em sua maioria, evitáveis.  

Nesse sentido, em 2004 o MS lançou a “Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil”, trazendo as principais diretrizes a 

serem seguidas no âmbito da atenção a criança através de uma rede única integrada (BRASIL, 

2004b). 

Essa Agenda traz, dentre os princípios norteadores do cuidado na saúde da criança, a 

atuação em equipe, articulando e valorizando os diversos saberes; o desenvolvimento de ações 

coletivas com ênfase nas ações de promoção à saúde; e o incentivo à participação da família, 

envolvendo-a com a informação sobre os cuidados e os problemas de saúde de suas crianças 

(BRASIL, 2004b). 

Nas linhas de cuidado de atenção integral à saúde da criança e redução da mortalidade 

infantil, destacam-se desde ações voltadas para a mulher que deseja engravidar, 

acompanhamento pré-natal, cuidados no parto e pós-parto; até a imunização, práticas 

educativas e acompanhamento do CD da criança (BRASIL, 2004b). 

Esse acompanhamento é orientado a se desenvolver através de consultas às crianças de 

zero a seis anos atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), seguindo o calendário 

mínimo de consultas previsto pelo MS, adaptado à realidade local e sendo realizado pela 

equipe multiprofissional, destacando-se na consulta individual os profissionais médico e 

enfermeiro. 
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Monteiro (2000) em seu estudo, no ano de 2000, constatou que a busca dos usuários 

por esse acompanhamento nos serviços de saúde encontrava-se atrelada à garantia da ficha 

médica quando necessitassem. Após dez anos, ainda é encontrada a mesma realidade. 

Em entrevistas realizadas com as mães que traziam seus filhos para o 

acompanhamento de CD nas UBS, Monteiro (2000) e Silva, Machado e Silva (2007) 

observaram que o sentimento de resolubilidade dos problemas de saúde dos filhos encontrava-

se ainda vinculado a “cultura da medicalização”, e o desejo por parte das mães que a consulta 

fosse realizada apenas pelo profissional médico. Em contrapartida, como aspecto reconhecido 

como diferencial do atendimento da enfermagem, as mães destacaram a escuta atenciosa e o 

exame detalhado, e não apenas direcionado à queixa principal. 

Além dos fatores relacionados ao atendimento, têm-se outros influentes no 

acompanhamento do CD infantil, como a exigência de compromisso no acompanhamento da 

educação e da saúde dos membros das famílias beneficiárias de alguns programas sociais 

investidos pelo governo. É nessa perspectiva que se insere o Programa de Transferência de 

Renda Bolsa Família. 

O Bolsa Família, lançado em 2003, funciona através da transferência de recursos 

financeiros para as famílias que vivem em estado de extrema pobreza, visando a redução da 

pobreza e das desigualdades sociais existentes (ESTRELLA; RIBEIRO, 2008; BRASIL, 

2004a). O recebimento desses benefícios estão atrelados ao cumprimento das ações de 

acompanhamento da saúde infantil e do estado nutricional familiar, bem como à frequência 

escolar. 

Assim, o acompanhamento do CD da criança surgiu de uma prática assistencialista-

clientelista na década de 1970 e assume, nos dias atuais, uma vinculação a benefícios sociais 

do governo. Além disso, há uma associação dos usuários quanto à presença da criança a 

consulta e o direito à ficha médica quando esta necessitar, implicando em distorções no real 

objetivo da realização de tal ação em favor da saúde da criança. 

 

 

3.2. ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 

 

 

Segundo Starfield (2002) as discussões sobre Atenção Primária em Saúde (APS) 

iniciaram na década de 1970, sendo definida principalmente pelos serviços que oferecem 
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“medicina ao primeiro contato; a suposição de responsabilidade longitudinal pelo paciente 

sem considerar a presença ou ausência de doença; e a integração de aspectos físicos, 

psicológicos e sociais de saúde aos limites da capacitação da equipe de saúde”. 

Os cuidados primários de saúde foram definidos pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1979, p. 02) como sendo  

 

Os cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance 

universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e 

a um custo que a comunidade e o país possam manter em cada fase de seu 

desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e automedicação. Fazem parte 

integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função central e o 

foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da 

comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e 

da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são 

levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, 

e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. 

 

A APS deve ser a porta de entrada do sistema de saúde, estando o mais próximo 

possível da realidade local, possibilitando maior familiaridade dos profissionais de saúde com 

os usuários e seus problemas (STARFIELD, 2002). Dentre seus componentes essenciais 

destacam-se os programas de saúde materno-infantil e a educação em saúde. 

Mendes (1999) destaca que a APS pode ser identificada com três distintos conceitos. 

O primeiro compreende a maneira de reorganizar e reordenar o sistema de saúde, incluindo os 

três níveis de atenção e atingindo toda a população. O segundo trata de um programa 

simplificado de saúde, com escassez de investimentos e profissionais sem qualificação, 

enquanto que o terceiro conceito refere-se ao primeiro nível de atenção do sistema de saúde. 

A APS, entendida como estratégia de reordenamento, envolve alguns princípios 

básicos como: orientação por problemas, intersetorialidade, hierarquização, longitudinalidade 

do cuidado, integralidade, centralidade na família e orientação comunitária. Para oferecer 

resolubilidade aos usuários, os serviços primários de saúde devem estar focalizados nas 

necessidades do indivíduo e coletivo, contextualizando-o social e economicamente 

(STARFIELD, 2002; VERDI; BOEHS; ZAMPIERI, 2005). 

Segundo a Declaração de Alma Ata os cuidados primários de saúde envolvem 

métodos e tecnologias práticas, comprovados cientificamente, disponibilizados ao indivíduo e 

à comunidade, e a um custo que a comunidade e o País podem  manter em cada fase de seu 

desenvolvimento. Esses cuidados deveriam ser articulados com outros setores sociais e de 

economia, sendo a porta para que se alcançasse a meta de “Saúde para todos no ano 2000” 
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(ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 1978). Porém passada uma década do 

prazo estipulado, tal meta ainda não foi atingida. 

No Brasil, estes cuidados primários são desenvolvidos nas UBS, consideradas a porta 

de entrada dos serviços de saúde, sendo fortalecida pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF).  

Essa estratégia é viabilizada através da atuação da equipe multiprofissional, 

responsável por uma área adscrita, promovendo a integração das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, cura e reabilitação, devendo envolver vínculo e responsabilização. 

O fazer dos profissionais de saúde que atuam na atenção básica busca envolver, não 

só ações de cunho tecnicista, mas também a ética, política e solidariedade com a coletividade. 

Deve a equipe de saúde ser capaz de “interferir positivamente na modificação das condições 

de vida e saúde da população e na expectativa de uma sociedade saudável”, conseguindo 

assim, influenciar diretamente nas questões de saúde do indivíduo e da comunidade 

(CAMELO et al., 2000, p. 31).  

Nessa perspectiva, é preciso considerar que no cotidiano dos serviços de saúde estão 

envolvidos três grupos de atores: os profissionais do serviço, os usuários e os gestores. Na 

análise dessa rede de interação é necessário olhar como cada um dos grupos procura construir 

o mundo para si e como interage com os outros (MERHY et al., 2007). 

A visão acerca das práticas na atenção básica é compartilhada por ambos os sujeitos, 

pois tais práticas, dentre elas as voltadas para a população infantil, ainda estão 

compartimentalizadas, focalizadas em atendimentos médicos numa visão biologicista do 

processo saúde-doença, voltando-se prioritariamente para as ações curativistas (MERHY et 

al., 2007). 

Segundo a carta de Ottawa (OPAS, 1986, p. 04), os serviços de saúde devem 

“mover-se, gradativamente, no sentido da promoção da saúde, além das suas 

responsabilidades de prover serviços clínicos e de urgência”, para tanto, todos os sujeitos 

devem ser envolvidos nas ações de saúde, como os profissionais, gestores e usuários, bem 

como todos os espaços comunitários devem ser oportunos para a prestação do cuidado na 

perspectiva do autocuidado e melhoria da qualidade de vida. 

Considerando que “a promoção da saúde trabalha através de ações comunitárias 

concretas e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na definição 

de estratégias e na sua implementação, visando à melhoria das condições de saúde”, apóia, 
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portanto, o desenvolvimento individual e coletivo e prioriza a educação em saúde (OPAS, 

1986, p. 03).  

Segundo Castro e Malo (2006 p. 85) a educação em saúde 

 

não significa a educação do popular, ou da população considerada como um todo 

amorfo e sem identidade, mas se volta para a promoção da participação social no 

processo de formulação e gestão da política pública de saúde direcionando-a para o 

cumprimento efetivo dos princípios ético-políticos do SUS: universalidade, 

integralidade, equidade e das diretrizes de descentralização, participação e controle 

social. 

 

Nesse sentido, a educação em saúde desponta como educação para a cidadania, 

envolvendo a comunicação como principal ferramenta, participação ativa da comunidade e 

emponderamento de atitudes saudáveis. 

Vasconcelos (1997), discutindo sobre as atividades coletivas no interior do centro de 

saúde, afirma que a educação individual tem seus limites, na medida em que ao ser discutido 

um problema de saúde durante uma consulta, por exemplo, será mais difícil mostrar ao 

indivíduo que este é um problema coletivo e que também deve estar atingindo seus vizinhos, 

bem como que teriam soluções a serem desenvolvidas coletivamente. O diálogo tende a ser 

mais pobre e menos educativo, pois não contará com a partilha de outras pessoas que 

enfrentaram ou enfrentam aquele problema, assim como o tempo será limitado devido à alta 

demanda de atendimentos. 

Tentando superar essas dificuldades, têm sido organizados atendimentos através de 

consultas coletivas, envolvendo grupos de indivíduos com os mesmos problemas clínicos, 

como é o caso do atendimento a hipertensos, diabéticos, grupo de gestantes no pré-natal e 

crianças na puericultura. O mesmo autor refere que “as experiências têm mostrado que, 

quando bem feita, a consulta coletiva é muito mais educativa. Mas é uma técnica que ainda 

precisa ser mais desenvolvida” (VASCONCELOS, 1997, p. 68). 

As consultas coletivas precisam favorecer o atendimento das necessidades de saúde 

da população, portanto, é necessário que a equipe de saúde discuta sobre o desenvolvimento 

desse tipo de consulta, sua capacidade em avaliar os problemas apresentados e resolubilidade 

da assistência. 

Por sua vez, no âmbito do coletivo se concretiza também uma educação libertadora, 

onde se envolvem o diálogo dos homens e suas relações com o mundo, tornando-os sujeitos 

inseridos em um processo histórico. 
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Freire (2005, p. 34) destaca que a pedagogia do oprimido é, portanto, aquela que faz 

“de sua opressão e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu 

engajamento necessário na luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará”. 

Sendo a liberdade uma conquista, que implica uma permanente busca de responsabilidade e 

autonomia. 

Freire (2005) aborda então dois tipos de educação: a bancária e a problematizadora. 

Na educação bancária a realidade é algo estático, comportado e harmônico, como algo 

completamente alheio à realidade dos educandos; os conteúdos são retalhos da realidade 

desconectados e os educandos aprendem por repetição e memorização. Os homens são meros 

expectadores e não recriadores do mundo, ou seja, seres passivos adaptados à realidade 

fatalista. 

O educador é o sujeito dotado do conhecimento, enquanto o educando, objeto 

passivo do processo educativo alienante. É visto como um pote vazio onde deve ser 

depositado o conhecimento passado verticalmente pelo educador. Já a educação 

problematizadora diferencia-se pela superação da contradição entre educador e educando, por 

seu caráter autenticamente reflexivo, exigindo a dialogicidade e que ambos se tornem sujeitos 

do processo educativo. São assim formados investigadores críticos reflexivos de sua realidade 

social. 

É nesta perspectiva de horizontalidade das ações e dialogicidade entre os sujeitos, 

que se insere a busca pela mudança da prática assistencial do acompanhamento do CD da 

criança realizado nas UBS, através de uma ação coletiva. 

 

 

3.3. O ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL REALIZADO PELO ENFERMEIRO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

 

 

O enfermeiro, segundo a Política Nacional de Atenção Básica em Saúde (BRASIL, 

2007) é responsável por desenvolver assistência integral ao indivíduo e ao coletivo, 

englobando a realização das consultas de enfermagem, a solicitação de exames laboratoriais e 

a prescrição de medicamentos, conforme protocolos ou outras normativas técnicas, nos 

espaços das Unidades Básicas de Saúde (UBS), domicílios e demais locais comunitários. 
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Isso é corroborado na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, lei nº7498/86, 

que descreve, dentre as atividades privativas do profissional enfermeiro, a consulta de 

enfermagem envolvendo o processo de enfermagem; a prescrição de medicamentos 

estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; 

e as atividades de educação (CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 1986). 

A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro que vem 

ganhando espaço na Estratégia Saúde da Família (ESF), através de uma maior autonomia 

dada a esse profissional no atendimento à população. O momento dessa consulta é um espaço 

privilegiado de atuação do profissional enfermeiro, porém não valorizado como deveria. 

Na prática dos serviços de saúde percebe-se uma falta de conhecimento por parte dos 

sujeitos envolvidos - gestores, profissionais e usuários, quanto ao processo de trabalho em 

saúde e as atribuições referentes a cada categoria profissional. Por exemplo, no estudo de 

Nauderer e Lima (2008), visando caracterizar e compreender as práticas dos enfermeiros em 

UBS, são citadas, dentre as atribuições dos enfermeiros, o agendamento de consultas e 

marcação de exames e o registro de faltas e em folha-ponto, além de atividades exercidas, 

predominantemente pelo nível médio em enfermagem como aplicação de vacinas. 

No que tange à atenção a criança, Rocha, Lima e Scochi (1997) destacam que na 

década de 1970, com a implementação dos programas voltados à criança, a assistência de 

enfermagem era realizada por um processo de distribuição de tarefas entre enfermeiros, 

atendentes e visitadores sanitários, envolvendo a pré e a pós-consulta, atendimento de 

enfermagem, vacinação e visita domiciliar. Ao enfermeiro competia principalmente a 

supervisão e o controle das ações determinadas pelos programas. 

Segundo Monteiro (2000), na década de 2000, a prática do enfermeiro no Programa 

de Atenção à Saúde da Criança no município de Natal, envolvia orientação, execução, 

encaminhamento e supervisão como ações principais. A análise feita pela autora indica que a 

atividade de orientação realizada pelo enfermeiro denotava o sentido de educar, comunicar e 

aconselhar, concebendo ao ato de orientar um sentido impositivo e técnico.  

Na execução das práticas dos enfermeiros, no estudo supracitado, tinha-se o 

acompanhamento do CD da criança, além de ações externas a unidade de saúde, como visitas 

domiciliárias e trabalhos educativos na comunidade, sendo, porém ações pontuais. O 

encaminhamento realizado por esse profissional ocorria de acordo com a necessidade da 

criança, quando a situação não estava mais no âmbito de sua competência, sendo, na maioria 

das vezes, para o profissional médico. Entretanto, por mais que houvesse a necessidade de 
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atendimento para o mesmo dia, nem sempre era possível. As ações de supervisão, por sua vez, 

eram feitas tanto com relação aos cuidados prestados pela mãe à criança quanto pela equipe 

de enfermagem (MONTEIRO, 2000). 

Na prática foi visto que “as enfermeiras, nesse processo de trabalho de assistência à 

criança (acompanhamento de CD), após abordagem inicial de perguntas e respostas para as 

mães, elas examinam, medem, orientam, encaminham e registram”. Com relação ao registro, 

eram feitas apenas anotações das medidas antropométricas, orientações e encaminhamentos, 

não ocorrendo o registro das atividades realizadas nos lugares extra-unidade (MONTEIRO, 

2000, p. 124). Essa realidade de uma década passada continua perdurando até os dias atuais. 

Segundo Bay Junior (2010, p. 81) “na organização do processo de trabalho da 

enfermagem no cuidado à criança em USF, ainda prevalece a divisão técnica do trabalho, em 

que é preciso delegar parte do trabalho assistencial em saúde a outros trabalhadores, com os 

quais se relacionam”. 

Sendo destacado por Monteiro (2000, p. 161) que há uma contradição do fazer no 

atendimento prestado no acompanhamento do CD da criança, uma vez que “apesar de a 

enfermeira expressar ênfase no trabalho educativo vinculado ao modelo de saúde coletiva, nas 

suas ações transparece ainda a valorização do modelo de saúde clínico-individual, quando ela 

atende as crianças no acompanhamento de CD de forma individual”. 

Corroborando o estudo de Slomp et al. (2007) que destaca algumas falhas do 

atendimento tradicional através de consultas individuais oferecido aos usuários, como o não 

comparecimento dos mesmos às consultas agendadas devido ao estado satisfatório das 

crianças e a não disponibilidade do enfermeiro em conduzir algumas consultas, designando a 

tarefa do atendimento básico de retorno ao auxiliar de enfermagem. Salientando, assim, a 

necessidade de uma reorganização do serviço com a adoção de estratégias que possam 

modificar essa realidade.  

Figueiredo e Mello (2003) referem que falta à equipe de enfermagem a 

conscientização da importância do seu papel social transformador, enfatizando no 

atendimento à criança, a comunicação com a família, capacitando-a para o autocuidado; as 

ações educativas que sejam efetivas e de sensibilização; ir além da técnica, não baseando-se 

nas queixas trazidas pelos clientes; e não priorizar as práticas de competência dos outros 

profissionais. 

Nesse sentido, a consulta de enfermagem destinada à criança na Atenção Básica deve 

ser repensada na perspectiva da ESF, uma vez que, apesar de os enfermeiros apresentarem 
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conhecimentos técnico-científicos adequados a esta prática, há falhas no atendimento integral 

à criança e na orientação às mães, evidenciando a necessidade de mudanças na dinâmica dos 

serviços de saúde e ênfase nas ações educativas (SAPAROLLI; ADAMI, 2007). 

Diante de todo esse processo de atendimento, Oliveira e Cadete (2007, p. 79) 

destacam que “além da competência técnica exigida para esse processo de cuidar, as 

competências humanas, gerencial e de diálogo devem interpenetrar na consulta”, com isso o 

enfermeiro torna-se apto a desenvolver um cuidado autêntico e solícito. 

Em um estudo que analisou 114 consultas de enfermagem no acompanhamento de 

CD da criança até um ano de idade, em oito UBS no município de São Paulo, percebeu-se que 

a maioria dos enfermeiros realizava a aferição dos dados antropométricos, mas só registravam 

no gráfico da caderneta, o peso e a altura/comprimento. No que se refere ao acompanhamento 

do desenvolvimento infantil constatou-se que os enfermeiros identificavam os principais 

marcos relacionados à faixa etária da criança atendida, havendo orientações às mães 

referentes ao processo de desenvolvimento infantil e medidas de estímulos (SAPAROLLI; 

ADAMI, 2007). 

No cotidiano, o enfermeiro costuma acompanhar o crescimento da criança, através da 

aferição a cada consulta do peso e estatura, mas poucas vezes mede o perímetro cefálico. Com 

relação ao desenvolvimento da criança poucas anotações são verificadas nos prontuários, 

como citado no estudo de Lima et al. (2009). 

Nesse sentido, Slomp et al. (2007), destacam que o acompanhamento bem 

estruturado do CD da criança é uma ferramenta indispensável do PSF na vigilância à saúde, 

como uma forma de reduzir os índices de mortalidade infantil, pois propõe não somente a 

cura, mas principalmente a prevenção de doenças e a promoção da saúde. 

De acordo com Gehrmann et al. (2007), uma alternativa possível para modificar a 

realidade atual de acompanhamento do CD das crianças nas UBS, seria a mudança do 

atendimento individual para o coletivo, com consultas grupais, nas quais possa haver a troca 

de conhecimentos entre usuários e profissionais em um contexto interdisciplinar, favorecendo 

a adesão e continuidade da assistência pelos usuários, bem como o fortalecimento do PSF e 

valorização dos profissionais que dele participam. 

A experiência de profissionais de uma UBS do município de Florianópolis no 

acompanhamento coletivo de lactentes e suas mães e/ou familiares têm se mostrado bastante 

eficaz e os resultados são positivos quando comparados à consulta tradicional, pois é possível 

para os profissionais planejar suas ações voltando-as para as peculiaridades de cada família, 
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atuando de forma direta e participativa. Além disso, o fortalecimento do trabalho 

interdisciplinar enriquece a assistência seguindo os preceitos do atendimento integral à saúde 

(GEHRMANN et al., 2007). 

O grupo de acompanhamento do CD da criança, segundo os mesmos autores, é 

formado por uma equipe interdisciplinar juntamente com as mães e/ou familiares, sendo que o 

enfermeiro participa como sujeito ativo e gerenciador das atividades. Os participantes podem 

tirar suas dúvidas e relatar suas experiências cotidianas de forma a proporcionar um saber 

coletivo, permitindo o aprendizado mútuo para todos os participantes do grupo. 

Nessa experiência, os encontros acontecem quinzenalmente, sendo uma vez com as 

mães de crianças de dois a seis meses, e na outra com as mães de crianças de sete a doze 

meses. O espaço é organizado com cadeiras, colchonetes em forma de meia-lua e brinquedos 

apropriados para a idade das crianças. A questão norteadora dos encontros é “como estão se 

sentindo”, permitindo a partilha entre as mães sobre questões não só referentes à saúde da 

criança, mas a família (GEHRMANN et al., 2007). 

Gehrmann et al. (2007, p. 123) destaca ainda que “quando a situação é mais complexa 

e exige alguma intervenção específica, a enfermeira e/ou a médica se dispõem a conversar 

após a atividade grupal ou agendam uma consulta para outro momento”. 

O estudo supracitado evidencia a importância do trabalho em equipe no atendimento 

integral à criança na atenção básica através de um trabalho coletivo entre comunidade e 

profissionais de saúde. De fato, a estratégia proposta é uma forma eficaz e criativa de 

incentivar a interdisciplinaridade e, a partir do momento que os usuários tornam-se sujeitos 

ativos do processo, a adesão e a continuidade da assistência é favorecida e os índices de 

mortalidade, assim como rege o MS, serão reduzidos de forma significativa. 
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Metodologia 

“Não seriam poucos os exemplos, que poderiam ser citados, 

de planos, de natureza política ou simplesmente docente,  

que falharam porque os seus realizadores  

partiram de sua visão pessoal da realidade”  

Paulo Freire (2005, p. 48) 
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4. METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo abordar as considerações metodológicas deste estudo, abrangendo o 

tipo de pesquisa, local e sujeitos participantes, técnicas de coleta e análise dos dados, além da 

descrição dos procedimentos realizados inerentes à pesquisa-ação e aos princípios éticos. 

Vale salientar que este estudo é parte de um projeto mais amplo intitulado 

“Crescendo e desenvolvendo-se ↔ uma pesquisa-ação”, financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq através do Edital MCT/CNPq Nº 

014/2008 – Universal, iniciado no ano de 2008. Este envolve a equipe multiprofissional da 

Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova (UBSFCN) que atuam nas atividades 

referentes ao acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento (CD) da criança, em 

especial os enfermeiros, bem como docentes e discentes do curso de graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

 

4.1. TIPO DE PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa-ação 

fundamentada nos estudos de Thiollent (2008). Essa permite planejar, implementar, descrever 

e avaliar uma mudança na prática, a partir da interação entre pesquisador e sujeitos das 

situações a serem pesquisadas, e que além da participação, supõe uma forma de ação 

planejada, de caráter social, educacional, técnico ou outro, seguindo os rigores metodológicos 

inerentes à pesquisa científica. Portanto, na pesquisa-ação a intervenção acontece 

concomitante à pesquisa. 

 

 

4.1.1 Descrevendo a pesquisa-ação 

 

 

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica que articula a ação com a pesquisa, 

favorecendo a identificação de problemas pelos próprios sujeitos envolvidos, por meio do 
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emprego de uma abordagem exploratória. Assim, os dados gerados por este tipo de 

metodologia são utilizados para orientar as ações e as decisões que são tomadas em conjunto 

pesquisadores e pesquisados. 

Essa metodologia se propõe (pressupõe à) a emancipação dos sujeitos e mudança da 

realidade vivenciada, uma vez que os sujeitos mudam mais facilmente quando impelidos por 

decisões grupais. Os envolvidos na pesquisa devem ser considerados como sujeitos da ação, 

dando-lhes vez e voz em todas as etapas (FRANCO, 2005). 

Este método de pesquisa surgiu a partir de uma abordagem nas Ciências Sociais, 

contudo acredita-se que “ela expressa uma verdadeira transformação da maneira de conceber 

e de fazer pesquisa em ciências humanas” (BARBIER, 2007, p. 27). Atualmente, percebe-se 

que tem sua maior aplicabilidade na área educacional. 

A pesquisa-ação é defendida por Grittem, Meier e Zagonel (2008) como uma 

possibilidade de metodologia a ser utilizada nas pesquisas em enfermagem, apontando para 

sua utilização nas discussões da prática assistencial, induzindo os profissionais a uma análise 

crítica e reflexiva. 

Alguns estudos desenvolvidos na área de enfermagem, ainda de maneira incipiente, 

utilizaram esta metodologia (CARMO, 2004; PEREIRA, 2007; TORRES, 2008). Torres 

(2008, p. 86), em seu estudo objetivou analisar a mudança do conhecimento sobre métodos 

contraceptivos investidos a um grupo de adolescentes atendidos em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família (UBSF), tendo optado pela pesquisa-ação, por seu caráter transformador, 

centrado no fazer e comprometido com uma ação política e social. No que tange aos 

resultados, observou-se que as reuniões influenciaram 87% dos adolescentes no uso correto 

dos métodos contraceptivos. Para os participantes, o grupo favoreceu “não apenas adquirir 

conhecimento científico, como também o amadurecimento pessoal, através dele o jovem 

aprende a ouvir o outro, a interagir, trocar idéias e opiniões”. 

O planejamento da pesquisa-ação é muito flexível, assim o desenvolvimento de suas 

etapas devem ser adaptadas conforme as circunstâncias surgidas no transcorrer da pesquisa e a 

dinâmica do grupo, devendo iniciar com a fase exploratória e finalizar com a divulgação dos 

resultados, intercalando-se às outras etapas do método, como o tema da pesquisa, os 

problemas, as hipóteses, os seminários, a coleta de dados, a aprendizagem e o plano de ação 

(THIOLLENT, 2008). 

Ao optar pela pesquisa-ação, o enfermeiro pesquisador deve obedecer aos requisitos 

do método, a fim de que seu trabalho seja reconhecido no meio acadêmico, revelando a 
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possibilidade de aproximar a pratica à teoria, em uma relação de crescimento e 

reconhecimento. Para isto, é necessário delimitar claramente o tempo para desenvolver a 

pesquisa, cumprir todas as fases, não ficando apenas no diagnóstico, visto que a pesquisa-ação 

se caracteriza por uma mudança (GRITTEM; MEIER; ZAGONEL, 2008). 

Faz-se necessário ainda distinguir a pesquisa-ação de outros tipos de investigação-

ação que é, segundo Tripp (2005, p. 445) “um termo genérico para qualquer processo que siga 

um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 

prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma 

mudança para melhoria de sua prática”. Nesse sentido a escolha pelo tipo de investigação-

ação se dá de acordo com os objetivos, práticas, participantes e situação na qual está inserida 

a pesquisa. 

Sendo assim, Tripp (2005, p. 454) destaca que “a pesquisa-ação, como forma de 

investigação-ação, é um processo corrente, repetitivo, no qual o que se alcança em cada ciclo 

fornece o ponto de partida para mais melhoria no seguinte”. A reflexão deve ocorrer em todo 

o ciclo. 

 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO E SUJEITOS 

 

 

Este estudo teve como local de concretização da intervenção e pesquisa a Unidade 

Básica de Saúde da Família de Cidade Nova (UBSFCN). Esta Unidade localiza-se no bairro 

de Cidade Nova no município de Natal/RN, contemplando uma população de 16.742 

residentes, dentre eles, 1364 (8,23%) crianças de 0 a 4 anos. Tem, em média, 3,55 moradores 

por domicílio (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 

2008). 

A referida Unidade de Saúde foi escolhida como campo de concretização da pesquisa 

devido à inserção dos pesquisadores anteriormente em atividades de ensino desenvolvidas no 

local, uma vez que a UBSFCN é campo de estágio dos acadêmicos de enfermagem da UFRN. 

Esse fato também permitiu a aproximação dos pesquisadores com os sujeitos da pesquisa. 

Tivemos como população deste estudo as enfermeiras que atuam na UBSFCN e as 

cuidadoras (mães/pais/responsáveis) das crianças atendidas na referida Unidade. 
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Na inclusão das enfermeiras na amostra foi exigido ser enfermeira que participasse 

do acompanhamento de CD da criança na área de abrangência da UBSFCN, incluindo o 

universo de enfermeiras, ou seja, quatro indivíduos. 

Já para as cuidadoras, foram considerados os critérios de participação no grupo de 

gestantes; recebimento da visita domiciliária feita pelos profissionais e/ou pelos 

pesquisadores; e ser cuidador das crianças (inicialmente menores de dois meses) atendidas na 

área de abrangência da UBSFCN. Enquanto foram excluídas as cuidadoras que vivenciaram 

morte do feto durante o curso da gestação ou da criança; e situação de enfermidade da 

cuidadora ou da criança que impossibilitasse a participação no acompanhamento coletivo. 

Abrangeu um total de vinte e seis cuidadoras. 

 

 

4.3. ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-AÇÃO 

 

 

Anteriormente a este estudo, por volta de um ano, vinham sendo realizadas reuniões 

periódicas entre as enfermeiras e as pesquisadoras a fim de discutirem sobre a realidade atual 

do atendimento à criança na UBSFCN, chegando ao consenso da necessidade de mudança na 

prática assistencial que valorizasse mais a participação dos usuários. Assim, foi proposto o 

acompanhamento do CD da criança por meio de uma abordagem coletiva. 

Após a aprovação do estudo no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), foi realizado o 

diagnóstico situacional buscando levantar a realidade atual do acompanhamento do CD da 

criança na UBSFCN, utilizando para tanto as técnicas de observação participante e de grupo 

focal junto às enfermeiras. Esses primeiros dados obtidos foram apresentados em seminário a 

todos os profissionais da referida Unidade de Saúde, chegando conjuntamente ao 

entendimento da necessidade de mudança assistencial e a apresentação da proposta do 

acompanhamento coletivo da criança. 

Realizou-se, então, um novo grupo focal junto às enfermeiras para determinar como 

seria desenvolvida essa nova ação. Além disso, foi aplicado um questionário às enfermeiras 

(apêndice A) e uma entrevista às cuidadoras (apêndice B), buscando levantar as suas 

expectativas quanto ao acompanhamento coletivo. 

Inicialmente, pensou-se em inserir as cuidadoras na pesquisa através do grupo de 

gestantes. Assim, as pesquisadoras e enfermeiras estiveram presentes nos encontros de tal 
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grupo, buscando problematizar para as gestantes, sobre como estava sendo desenvolvido o 

acompanhamento da criança na UBSFCN e discutindo a nova abordagem. Desejava-se reunir 

as gestantes que estavam no terceiro trimestre de gestação, que aceitassem participar da 

pesquisa, independente de qual equipe de Saúde da Família lhe prestasse assistência, e que 

possuíssem datas prováveis de parto próximas, facilitando a construção do grupo de 

acompanhamento do CD da criança. 

Porém, não foi possível iniciar esse grupo a partir das cuidadoras que frequentaram o 

grupo de gestantes, porque, devido a reforma do auditório da Unidade (espaço onde 

aconteciam as reuniões), a ação coletiva só foi iniciada no mês de fevereiro, no período em 

que o grupo de gestantes estava retornando às atividades após o recesso de fim de ano. 

Assim, nos meses de janeiro e fevereiro foram realizadas as visitas domiciliárias às 

puérperas e aos recém-nascidos, buscando fortalecer o vínculo dos pesquisadores e 

profissionais com a família e agendado o primeiro encontro do acompanhamento coletivo. 

Devido à reforma do espaço destinado ao desenvolvimento de grupos educativos, 

financiada com recursos do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde – PROSAÚDE, e considerando o tempo destinado a concretização da pesquisa, optou-

se por iniciar o acompanhamento coletivo utilizando a sala de situação e estudos da UBSFCN, 

espaço com 12m². Por este motivo, os grupos foram divididos de acordo com a área adscrita 

de cada enfermeira da Unidade de Saúde, acontecendo nas sextas-feiras pela manhã, ou seja, 

foram realizados quatro grupos por mês, referentes às quatro áreas de abrangência. Englobou 

o período de fevereiro a maio de 2010. A partir de junho de 2010 o grupo foi implementado 

no auditório da UBSFCN. 

Esse acompanhamento foi norteado pelo roteiro escrito (apêndice C), sendo gravado 

e registrado no diário de campo e, ao final dos encontros, gravado o momento de avaliação, 

norteado pela ficha de avaliação (apêndice D). Vale salientar que os momentos de avaliação 

possibilitaram a discussão e readaptação dos encontros e roteiros. 

 

 

4.4. RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

Este estudo envolveu como recursos humanos duas facilitadoras (as próprias 

pesquisadoras, que auxiliaram na coordenação do grupo) e cinco acadêmicas de enfermagem, 
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monitoras da atividade (para auxiliar no processo de coleta de dados). E como recursos 

didáticos, abrangeu-se: notebook, projetor multimídia, impressora a laser, tonners e tela com 

amplificador, cavalete flip charp e quadro branco para o desenvolvimento das atividades em 

grupo; bem como balança infantil digital, fita métrica, termômetro, réguas antropométricas e 

colchonetes para realização do acompanhamento coletivo do CD da criança. Além de 

gravador e câmera fotográfica para registro dos dados. 

 

 

4.5. PRINCÍPIOS ÉTICOS  

 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Etica em Pesquisa da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (CEP-UFRN), tendo com parecer final o número 201/2009 (ANEXO 

1). 

Buscou-se cumprir com as condições mínimas necessárias para a realização de 

pesquisa envolvendo seres humanos atendendo aos seus preceitos éticos assegurados pela 

resolução 196, de 10 de Outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. Assim, a pesquisa 

foi realizada mediante o uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(apêndice F) assinado por todos os participantes do estudo e que aborda em seu texto todas as 

garantias asseguradas, tais como: anonimato; sigilo das informações; objetivos, justificativa e 

metodologia da pesquisa; direito a desistir a qualquer tempo, caso assim o deseje; e a garantia 

de esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa através do contato com os 

responsáveis pela mesma. 

Os resultados desta pesquisa serão utilizados para fins científicos e visam gerar a 

reflexão acerca da prática assistencial à criança nas UBSF e subsidiar um avanço no processo 

de acompanhamento do CD da criança. 

 

 

4.6. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Foi tomado por base, na estruturação dos dados levantados, os estudos de Nicolino 

(2007) e Pereira (2007), que associam a pesquisa-ação à análise temática proposta por Freire, 
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uma vez que o método da pesquisa-ação não traz referência quanto à forma que os dados 

gerados devem ser analisados. 

Os princípios Freireanos são utilizados prioritariamente na área educacional, atuando 

principalmente junto aos não alfabetizados, partindo da realidade dos mesmos a fim de 

envolvê-los e favorecer o processo de aprendizagem, sendo abordado pelo autor que 

 

A transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos com uma educação 

dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações 

mágicas por princípios causais. Por procurar testar os „achados‟ e se dispor sempre a 

revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na 

sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da 

responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação. 

Pela prática do diálogo e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas 

porque novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de 

ambos, enquanto válidos (FREIRE, 2003, p. 69-70).  

 

Sendo assim, esses princípios podem ser aplicados a qualquer realidade educacional 

em que se almeje a inserção dos educandos como sujeitos do processo, a co-responsabilização 

dos envolvidos e a valorização do diálogo e da crítica, sendo destacado que “não importa se o 

projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, se de 

ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão-de-obra técnica” (FREIRE, 2000, 

p. 81). 

Sua metodologia é pautada na investigação temática, partindo de temas geradores, 

“que se encontra contido no „universo temático mínimo‟ (os temas geradores em interação), e 

se realiza por meio de uma metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua 

apreensão, insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo” 

(FREIRE, 2005, p. 112). 

Parte-se da seleção dos temas mais marcantes seguindo critérios de eleição. Freire 

(2003) destaca a seleção de palavras/frases/expressões de acordo com a sua riqueza fonética, 

dificuldades fonéticas e teor pragmático da palavra.  

Assim, ponderou-se as falas mais enfáticas presentes nas gravações e nas 

informações do questionário e entrevista aplicados. A partir desses dados, essas falas foram 

agrupadas em temas geradores, considerando o referencial teórico, sendo construídos os 

quadros temáticos dispostos nesse estudo. 
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Resultados e discussão 

“A educação autêntica, repitamos,  

não se faz de “A” para “B” ou de “A” sobre “B”,  

mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo”  

Paulo Freire (2005, p. 48) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo traz a discussão dos resultados conforme a literatura levantada. Sendo 

iniciado pela descrição do cenário e a caracterização dos sujeitos, seguindo pela descrição dos 

passos da pesquisa-ação, envolvendo desde o planejamento, a mudança na prática assistencial 

e a avaliação das ações. 

 

 

5.1. DESCREVENDO O CENÁRIO 

 

 

Este estudo foi desenvolvido na Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova (USFCN), localizada no bairro de Cidade Nova, zona administrativa oeste da cidade de 

Natal, no Estado do Rio Grande do Norte. O povoamento do bairro de Cidade Nova ocorreu 

no final da década de 1960, através da migração de pessoas de baixa renda que buscavam se 

instalar na cidade ocupando, para tanto, os lugares mais distantes do centro de Natal. Estes 

primeiros moradores buscavam na indústria do lixo presente no bairro sua sobrevivência. 

Atualmente, o lixão foi desativado e tem-se no local uma cooperativa de catadores de 

recicláveis (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2008). 

Abrange uma população de 16.742 residentes, em sua maioria são jovens na faixa 

etária de 10 a 25 anos de idade, sendo 51,85% do sexo feminino. Na infraestrutura urbana do 

bairro, conta com 95% de área drenada e pavimentada, tendo 97% de suas residências com 

água encanada e 83% com esgotamento sanitário. São produzidas diariamente 7,7 toneladas 

de lixo domiciliar (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 

2008). 

Abrange 10 instituições de ensino, sendo sete escolas (2 municipais, 1 estadual, 4 

particulares) e três creches, todas municipais. Não possui equipamentos desportivos e de 

segurança pública. Como equipamentos urbanos conta apenas com uma feira, sendo ausentes 

shoppings, mercados e praças. Possui 9 organizações comunitárias, sendo 7 associações e 

centros, 1 clube de mães e 1 conselho comunitário. Contempla quatro assentamentos 

precários, denominados área do Detran, Promorar, Palha e Urubu. Em seu território 

contempla a zona de proteção ambiental I, importante área que garante a demanda de água 
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potável da cidade (SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 

2008). 

Por fim, abrange como único serviço de saúde oferecido no bairro à UBSF onde se 

realizou esse estudo. O mapa 1 delineia os limites do bairro de Cidade Nova e mostra a 

localização de seus equipamentos sociais. 

 

Mapa 1. Limites do bairro de Cidade Nova e localização de seus equipamentos sociais. 

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB). Natal, 2008. 
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O único equipamento de saúde pertencente ao bairro atua como UBSF, estando, 

portanto, inserido no contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

Assim, a UBSFCN, porta de entrada no SUS dos usuários moradores do bairro de 

Cidade Nova, oferece semanalmente atendimento à demanda espontânea, à realização das 

ações programáticas e de vigilância à saúde. 

Compõem a UBSFCN quatro equipes de Saúde da Família, cada qual com um 

enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, de cinco a seis ACS, um dentista e um auxiliar de 

consultório dentário. Atualmente, somente duas equipes possuem o profissional médico, estes 

ficam sobrecarregados uma vez que atendem à demanda de todo o bairro. 

No que tange à área materno-infantil, desenvolve as ações de planejamento familiar, 

acompanhamento pré-natal, grupo de gestantes, visita domiciliária ao recém-nascido e à 

puérpera, triagem neonatal, vacinação, acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento (CD) da criança, atividades educativas em creches e escolas, dentre outras. 

Em sua área física contempla a recepção com área de arquivo dos prontuários, 12 

salas (1 de administração; 1 dos ACS; 1 de situação e estudos; 1 de preparo dos usuários; 1 de 

vacinação; 5 consultórios, sendo 1 odontológico; 1 de farmácia; 1 de planejamento familiar), 

o espaço para nebulização, os banheiros para usuários e para profissionais, a copa de uso 

exclusivo dos profissionais, o depósito de material de limpeza, o expurgo e a esterilização. 

Desde junho de 2010 conta com um auditório e mais 2 salas. 

Devido à reforma do auditório da UBSF, obra financiada com recursos do Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - PROSAÚDE, uma vez que a 

mesma mantinha vínculo com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, recebendo 

alunos da graduação em aulas práticas e estágios, os encontros de acompanhamento coletivo 

do CD das crianças foram realizados nas sextas-feiras pela manhã na sala de situação e 

estudos.  

O local é de alvenaria, em uma área de extensão de 12 m² em média, piso de 

cerâmica, contendo um ar condicionado e um armário com o material permanente da Unidade 

de Saúde. A partir do quinto mês de acompanhamento das crianças, os grupos passaram a ser 

desenvolvidos no auditório. 

Para cada grupo, o espaço físico foi organizado com colchonetes dispostos no chão 

circularmente, um quadro branco para preenchimento dos dados, balança digital e fitas 

antropométricas. 
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Assim, diante da descrição do cenário, tem-se em seguida a caracterização dos 

sujeitos: enfermeiras e cuidadoras. 

 

 

5.2. CARACTERIZANDO OS SUJEITOS ENVOLVIDOS 

 

 

Para conhecer os 30 sujeitos envolvidos na pesquisa, sendo quatro enfermeiras e 

vinte e seis cuidadoras, foram solicitadas, através de questionário, informações sócio-

demográficas como idade, sexo, estado civil, dentre outros. O Quadro 1 retrata a 

caracterização das enfermeiras envolvidas no acompanhamento coletivo. 

 

Sujeitos Idade Sexo Estado civil Tempo de 

formado (em anos) 

Tempo de atuação na 

USFCN (em anos) 

Enf.02 45 Feminino Casada 21 11 

Enf.01 46 Feminino Solteira 20 16 

Enf.04 43 Feminino Divorciada 21 04 

Enf.03 44 Feminino Solteira 19 06 

Quadro 1. Caracterização das enfermeiras envolvidas no acompanhamento coletivo do crescimento e do 

desenvolvimento das crianças segundo dados sócio-demográficos. Natal, 2010. 

 

Assim, observa-se que todas as enfermeiras envolvidas no estudo são do sexo 

feminino. Essa predominância do sexo feminino atuando na ESF foi encontrada em outros 

estudos em UBSF na cidade de Natal, como o de Dantas (2008) que constatou que dos 30 

enfermeiros pesquisados, 86,7% eram do sexo feminino. 

A idade dos profissionais praticamente não variou, tendo uma média etária de 44,5 

anos. Diferente desses dados, o estudo de Dantas (2008) apontou uma prevalência da faixa 

etária de 22 a 30 anos de idade. 

O tempo de formada das enfermeiras também se manteve uniforme, variando de 19 a 

22 anos, distinguindo-se dos dados da literatura que descrevem um grande percentual de 

trabalhadores na ESF com menos de cinco anos de formado (DANTAS, 2008; TOMASI et 

al., 2008), uma vez que essa estratégia costuma ser a porta de entrada para muitos recém-

graduados no mercado de trabalho, ou seja, profissionais com pouca experiência profissional. 

Já o tempo de atuação na UBSFCN variou de 04 a 16 anos, com uma média de 9 

anos. Assim, a média do tempo de conclusão da formação acadêmica (20 anos) associada ao 

tempo de serviço na unidade (acima de 04 anos), pode ser considerada como ponto positivo 
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para o estudo, uma vez que denota experiência profissional e vínculo com a Unidade de 

Saúde. 

Com relação às cuidadoras, tem-se no quadro 2 a descrição de suas principais 

características sócio-demográficas, como idade, etnia, escolaridade, número de filhos, sexo, 

naturalidade, renda familiar e estado civil. 

 

IDADE  ETNIA  ESCOLARIDADE  NÚMERO DE FILHOS 

15 – 19 10 Branca 05 Ens. Fund. Incompleto 08 Não especificaram 02 

20 – 24 08 Amarela 01 Ens. Fund. Completo 05 1 – 2 19 

25 – 29 04 Parda 15 Ens. Médio incompleto 05 3 – 4 04 

30 – 34 - Negra 03 Ens. Médio completo 07 5 - 6  - 

35 – 39 04 Indigena 02 Ens. Superior 01 7 – 8 01 

Total 26 Total 26 Total 26 Total 26 

 

SEXO  NATURALIDADE  RENDA FAMILIAR (em s/m)  ESTADO CIVIL 

Feminino 25 Natal 24 1 – 2 20 Solteiro 10 

Masculino 01 Fortaleza 02 3 – 4 04 Casado 07 

Total 26 Total 26 Sem renda fixa 02 União consensual 09 

Total 26 Total 26 

Quadro 2. Caracterização das cuidadoras envolvidas no acompanhamento coletivo do crescimento e do 

desenvolvimento das crianças. 

 

Participaram dos encontros 26 cuidadoras de crianças, inicialmente com faixa etária 

entre zero e dois meses. Sendo encontrados no quadro 2 uma predominância do sexo 

feminino, adolescentes, solteiras, tendo de 1 a 2 filhos, divergindo do estudo de Prado e 

Fujimori (2006) que, ao caracterizarem os 94 responsáveis pelas crianças atendidas em uma 

UBSF, observaram que mais de 80% eram mães, com faixa etária entre 28 e 30 anos, e em sua 

maioria (aproximadamente 78%) viviam em união consensual. 

Vale ressaltar que três pais frequentaram o atendimento coletivo com a sua criança e 

a sua esposa, porém somente um esteve presente durante todo o grupo e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Nenhum pai compareceu sozinho com a criança 

ao serviço de saúde. 

Desse total de cuidadoras, somente doze vieram para mais de um grupo durante o 

período de acompanhamento coletivo. A maioria dos faltosos eram mães adolescentes, com 

ensino fundamental incompleto, tendo de 1 a 2 filhos e solteiras. O comparecimento de mães 

adolescentes às consultas de suas crianças pode ser prejudicado devido à falta de apoio 

psicossocial. Por sua vez, a associação do estado civil solteiro com a falta do cuidador no 

acompanhamento da criança pode estar relacionada à ausência do companheiro na disposição 

dos cuidados à criança. Falceto et al. (2008, p. 1039) destacam em seu estudo que dos 118 

pais entrevistados que residiam com seus filhos, 30% não se envolviam ativamente nos 
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cuidados do lactente e, acrescentando os 34 pais que não coabitavam com seus lactentes, esse 

percentual elevou-se para 48,3%. 

O quadro abaixo contempla as características das cuidadoras assíduas aos grupos. 

 

IDADE  ETNIA  ESCOLARIDADE  NÚMERO DE FILHOS 

15 – 19 04 Branca 02 Ens. Fund. Incompleto 02 Não especificaram 02 

20 – 24 03 Amarela 01 Ens. Fund. Completo 02 1 – 2 07 

25 – 29 03 Parda 08 Ens. Médio incompleto 03 3 – 4 02 

30 – 34 - Negra 01 Ens. Médio completo 04 5 - 6  - 

35 – 39 02 Indigena 00 Ens. Superior 01 7 – 8 01 

Total 12 Total 12 Total 12 Total 12 

 

SEXO  NATURALIDADE  RENDA FAMILIAR (em s/m)  ESTADO CIVIL 

Feminino 11 Natal 10 1 – 2 09 Solteiro 03 

Masculino 01 Fortaleza 02 3 – 4 02 Casado 03 

Total 12 Total 12 Sem renda fixa 01 União consensual 06 

Total 12 Total 12 

Quadro 3. Caracterização das cuidadoras que vieram para mais de um grupo de acompanhamento do 

crescimento e do desenvolvimento das crianças. 

 

Através da comparação dos dados do quadro 2 e do quadro 3 percebe-se que houve 

uma assiduidade maior das cuidadoras na faixa etária acima de 25 anos, da raça amarela e 

parda, com nível educacional de ensino médio incompleto a superior, possuindo três ou mais 

filhos, em união consensual e com renda familiar de 3 a 4 salários mínimos. O único cuidador 

do sexo masculino foi assíduo aos encontros como constatado no quadro 3. Esse tem 28 anos 

e formação de nível superior. Julga-se que foi devido a tal formação que o mesmo esteve 

bastante presente nas discussões, com colocações bem pertinentes e por vezes utilizando 

linguagem científica. 

Das duas cuidadoras incluídas na faixa etária de 35 a 39 anos que frequentaram mais 

de um grupo, uma tinha 3 filhos,  possuía ensino fundamental incompleto e renda familiar não 

fixa e a outra, 7 filhos, ensino fundamental completo e renda familiar de 4 salários mínimos. 

Vale salientar que ambas participaram ativamente nas discussões dos grupos 

trazendo contribuições com suas experiências de vida e de maternidade. Outro dado 

importante é que ambas mantiveram o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) de seus filhos 

até os seis meses. 

Feita essa caracterização dos sujeitos envolvidos, segue-se a descrição da sistemática 

da pesquisa-ação, contemplando a reflexão sobre a realidade atual, o planejamento da ação 

coletiva, a implementação da mudança na prática assistencial e a avaliação das ações.  
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5.3. DESCREVENDO A PESQUISA-AÇÃO NO ACOMPANHAMENTO COLETIVO DO 

CRESCIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

 

5.3.1. Diagnosticando a realidade atual 

 

 

O acompanhamento do Crescimento e do Desenvolvimento (CD) da criança na 

Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova (UBSFCN) é realizado pelas 

enfermeiras em sala ambulatorial, sendo mensal para as crianças menores de um ano, 

trimestral para as crianças até dois anos, e uma vez por ano para as crianças até cinco anos, 

estando de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 

Essa consulta de enfermagem abrange a medição antropométrica do peso, estatura e 

perímetro cefálico, o acompanhamento do desenvolvimento psicomotor e social da criança, a 

verificação dos cuidados gerais, a avaliação do cumprimento do calendário vacinal e o 

incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (AME) até os seis meses e complementar até os 

dois anos de vida, sendo o registro dessas informações feito na Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC) e, de maneira resumida, no prontuário familiar. No quadro abaixo procurou-se 

identificar o entendimento das enfermeiras sobre esse atendimento à criança. 

 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Promoção à saúde “Onde a mãe ou responsáveis participa ativamente dessa avaliação, 

medindo, testando os reflexos, discutindo com os outros pais o cuidado à 

criança” (Enf. 1). 

 “A ação de enfermagem no sentido de interferir no processo saúde-doença 

da criança, fortalecendo as ações das cuidadoras, a avaliação por parte da 

enfermeira em relação à criança e à educação em saúde. Com isto levar os 

pais e/ou cuidadoras a adquirir conhecimentos para atender adequadamente 

as necessidades da criança durante cada estágio de vida” (Enf. 2). 

“Compreende o conjunto de ações de promoção à saúde que permitem que 

a criança progrida em uma seqüência ordenada” (Enf. 3 ). 

Conceito de crescimento e 

de desenvolvimento do 

Ministério da Saúde 

“Avaliação sistemática dos valores antropométricos e do desenvolvimento 

da criança” (Enf. 1). 

“Seu crescimento e desenvolvimento saudáveis” (Enf. 3). 

“Acompanhar o crescimento: usamos a forma antropométrica/peso/altura e 

PC; é considerado como um dos melhores indicadores de saúde da criança; 

e no desenvolvimento observamos a evolução na aprendizagem psíquica, 

social, interação, neurológica” (Enf. 4). 

Quadro temático 1. Respostas qualitativas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: O que você entende por acompanhamento do CD da criança? 
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Essas concepções mostram que as enfermeiras têm o entendimento dessa prática 

atrelado à promoção da saúde e à definição conceitual do Ministério da Saúde.  Este refere o 

acompanhamento do CD da criança como uma avaliação sistemática considerando as medidas 

antropométricas e o desenvolvimento neuropsiquicomotor da criança (BRASIL, 2002). 

A promoção à saúde, por sua vez, é definida pela carta de Ottawa (OPAS, 1986, p. 01) 

como sendo “o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação neste processo”. Sendo assim, 

tem seu foco de atuação nas ações de educação em saúde e voltadas para o coletivo. 

No Brasil, a Política Nacional de Promoção a Saúde foi publicada em 2006 sendo vista 

como uma estratégia na produção de saúde que contribui na construção coletiva de ações que 

buscam atender às necessidades sociais em saúde, estimulando e fortalecendo o protagonismo 

dos cidadãos (BRASIL, 2006). 

Considerando que essa política foi implantada há quatro anos, com forte incentivo 

para o desenvolvimento de ações na ESF, julga-se que as enfermeiras devem ter tido acesso a 

materiais publicados pelo MS, apesar de já terem mais de 20 anos de formação acadêmica. 

Vale salientar que as mesmas recebem formação continuada na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) por serem preceptoras de estágio dos acadêmicos de enfermagem.  

Apesar disso, as consultas de enfermagem de acompanhamento do CD das crianças na 

UBSFCN são realizadas ainda em sala ambulatorial, individualmente, em média dez crianças 

por turno de expediente, com duração média de 20 minutos. Devido a este escasso tempo 

destinado a cada consulta, são desenvolvidas poucas ações de promoção à saúde, havendo, 

portanto, uma divergência entre o discurso e a prática. 

A partir da análise das anotações nos prontuários familiares, viu-se nos registros de 

enfermagem a ênfase nas queixas apresentadas pela mãe referentes ao processo saúde-doença 

da criança; o registro resumido do exame físico e as condutas de enfermagem, envolvendo o 

incentivo ao AME, a introdução de novos alimentos, as medidas de higienização, a vacinação 

e a solicitação de exames laboratoriais. No que se refere às anotações antropométricas na CSC 

e no prontuário familiar foram encontrados o registro do peso e da estatura, mas raramente as 

medidas do perímetro cefálico. Raras também foram as anotações referentes ao 

acompanhamento do desenvolvimento da criança. 

Diferente dessa realidade, em estudo sobre auditoria dos registros de enfermagem no 

acompanhamento do CD da criança, encontraram que em 90,4% dos prontuários estudados 
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havia o registro do perímetro cefálico, sendo o registro dos dados antropométricos 

considerado completos em 91,8% dos prontuários (ABDON et al., 2009). 

Já Lima et al. (2009) avaliaram o registro de enfermagem em 39 prontuários, 

destacando que em 35,9% não havia a anotação do perímetro cefálico em nenhuma consulta. 

Também faltavam nos prontuários os registros de enfermagem quanto aos principais marcos 

do desenvolvimento da criança e as recomendações feitas às mães e/ou responsáveis pela 

criança que pudessem contribuir para a aquisição de habilidades esperadas. 

Assim, Oliveira e Cadete (2009) afirmam que apesar de as enfermeiras avaliarem o 

registro de enfermagem como forma de respaldar a atuação do profissional na comprovação 

da assistência prestada, e como um facilitador da continuidade da assistencia, contribuindo 

inclusive para a atuação da equipe multiprofissional, na prática faltam os registros e até a 

assinatura do profissional. Nesses registros devem constar o passo a passo do 

acompanhamento realizado pelo enfermeiro, bem como as condutas e orientações realizadas 

junto aos cuidadores. 

No quadro temático 2 contempla-se o entendimento das enfermeiras da UBSFCN 

sobre sua participação no acompanhamento do CD da criança. 

 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Atuação conjunta com os 

pais 

“Motivando as mães” (Enf. 1). 

“A minha participação é junto aos pais/cuidadores” (Enf. 2). 

“Junto com as mães” (Enf. 4). 

Ações concretas realizadas “conversar/discutir sobre as necessidades da criança tais como: vacinação, 

alimentação, higiene, prevenção de doenças e acidentes, carinho, 

estímulos, o que esperar da criança em cada etapa” (Enf. 2). 

“Oriento e avalio riscos e atitudes dos pais e cuidadores no que diz respeito 

à imunização, prevenção de acidentes, crescimento e desenvolvimento 

adequados” (Enf. 3). 

“Medir, pesar e avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança, uso 

como base a caderneta de vacina” (Enf. 4). 

Quadro temático 2. Respostas qualitativas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: Qual a sua participação no acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da 

criança? 

 

Segundo o quadro acima, as enfermeiras descrevem ter sua atuação conjunta com os 

cuidadoras, abordando, nas ações concretas, os atos de conversar/discutir, medir, pesar, 

orientar e avaliar. 

Monteiro, Macedo e Santos (2009) destacam como ações da enfermeira no 

acompanhamento da criança: registrar na CSC as medidas antropométricas, como peso, 

estatura/comprimento e perímetro cefálico; observar os principais marcos do 
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desenvolvimento; avaliar o esquema vacinal; escutar e conversar com as mães sobre o 

desenvolvimento de seu filho e discutir os conhecimentos de cuidados gerais. Sendo assim, o 

acompanhamento da criança vai além da avaliação das medidas antropométricas, mas envolve 

uma avaliação completa da criança e o diálogo com a mãe. 

Durante essa consulta também encontra-se a oportunidade de atendimento às 

cuidadoras, envolvendo o diálogo sobre planejamento familiar e problemas pessoais e 

familiares. Além disso, ocorrem outros eventos que interrompem frequentemente esse  

processo, como outros usuários e profissionais da Unidade de Saúde que batem à porta do 

ambulatório. 

Um outro fator a ser destacado é a falta de resolubilidade desse modelo de 

atendimento no acompanhamento do CD infantil, uma vez que muitas crianças costumam 

retornar aos serviços de saúde na consulta subsequente com os mesmos problemas 

apresentados anteriormente, demonstrando que as cuidadoras não conseguiram empreender as 

condutas determinadas. Isso pode ser devido à passividade das usuárias no momento da 

consulta. 

Essa passividade é constatada por Campos (2003; 2006) que descreve que a prática 

ambulatorial, historicamente construída, é primordialmente baseada no saber clínico, 

apresentando dificuldades em integrar os conhecimentos de outros campos, como da educação 

em saúde e epidemiologia. Devido a essa realidade, os usuários são vistos como pacientes, 

meros recebedores das intervenções dos profissionais, sendo as ações de prevenção e 

promoção realizadas sem a participação ativa dos usuários.  

Em estudo realizado por Santos et al. (2009b) buscando descrever a percepção dos 

pais/mães em relação ao atendimento do acompanhamento do CD das crianças na UBSFCN, 

constataram que dos 36 usuários entrevistados, 25 costumam seguir o calendário de consultas 

na unidade, justificando a sua fidelidade à necessidade de acompanhamento das condições de 

saúde e do crescimento e do desenvolvimento da criança. Dentre os profissionais da Unidade 

de Saúde, o enfermeiro é o que mais realiza o acompanhamento da criança, sendo considerado 

bom o atendimento por 86% dos entrevistados e destacado como atividades necessárias no 

atendimento os atos de pesar, medir e auscultar. Durante a consulta os pais descrevem a sua 

participação nas ações de ouvir, perguntar e responder aos questionamentos do profissional. 

O motivo da passividade dos usuários durante a consulta, na realidade, pode estar 

relacionado a vários fatores determinantes, tais como: desconhecimento de seus direitos como 

cliente, a sua acomodação no modelo de saúde biomédico, o pouco entendimento do que está 
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sendo realizado pelos profissionais e ter a consulta de enfermagem como uma obrigação que 

lhe dará o direito a ficha médica quando precisar. 

Como fator negativo do atendimento é destacado o tempo de espera que varia de 30 

minutos a 4 horas, sendo sugerida pelos pais a elaboração de atividades educativas e lúdicas 

para as crianças enquanto aguardam o atendimento (SANTOS et al., 2009b).  

Porém, constata-se que o tempo escasso de atendimento destinado para cada consulta 

não tem favorecido o desenvolvimento dessas atividades, além de, quando presentes, serem 

realizadas de maneira vertical, considerando o profissional, na maioria das vezes, o detentor 

do conhecimento.  

Vale salientar que a referida Unidade de Saúde é campo de estágio dos alunos de 

graduação em enfermagem da UFRN e participa ativamente do processo de formação 

profissional, devendo investir esforços na mudança do modelo tradicional de atendimento. 

A formação acadêmica dos futuros profissionais de saúde é responsabilidade dos 

órgãos formadores, porém as instituições de saúde que são campos práticos também 

colaboram nesse processo, sendo destacado por Monteiro, Macedo e Santos (2009) que há 

pouca articulação teórico-prática vivenciada nos campos de estágio. 

Assim, houve algumas tentativas de mudança na prática assistencial no 

acompanhamento do CD da criança na UBSFCN, iniciando um grupo de mães para a 

realização dessa atividade com foco no incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (grupo 

AME), mas a experiência não obteve êxito devido ao pouco preparo dos profissionais para 

atuação em grupos, estando ainda fortemente enraizados no modelo de saúde tradicional. 

Nesse sentido, os autores Figueiredo e Melo (2003) acreditam que é necessário 

empenhar esforços na reformulação das práticas preconizadas na atenção básica, dentre elas 

as voltadas para a clientela infantil. Percebe-se a complexidade envolvida na reorientação da 

prática assistencial voltada para a criança e se enfatiza que deve-se buscar um fazer mais 

horizontalizado, que envolva a família nos cuidados e tenha como foco a vigilância e a 

promoção à saúde. 

Segundo a carta de Ottawa (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE, 

1986) os profissionais de saúde devem inserir cada vez mais o indivíduo na manutenção de 

sua saúde, apoiando e capacitando-o em suas ações, movendo-se assim, gradativamente, no 

sentido da promoção da saúde. 

Com relação aos registros, Santos et. al (2009b) citam que 86% dos usuários 

entrevistados já leram a CSC, sendo referidos como seus principais conteúdos: os cuidados 
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com a criança, a amamentação, a vacinação e os marcos do crescimento e do 

desenvolvimento. 

A CSC é considerada um dos instrumentos de avaliação da criança. Ela é fornecida a 

todas as crianças nascidas no território nacional e contempla o registro e as orientações 

necessárias para o acompanhamento pela família e serviços de saúde (BRASIL, 2009b). 

Apesar de sua grande importância para o acompanhamento do processo saúde-doença da 

criança, observa-se, por vezes, a falta desse instrumento nos serviços de saúde, sendo 

substituído pelo cartão simplificado, que contempla somente o gráfico de peso-idade e o 

registro das vacinas. 

Alves et. al (2009, p. 590) em estudo de avaliação do preenchimento desse 

instrumento, referem que “os melhores percentuais de preenchimento foram nos itens 

relativos à identificação da criança, dados do nascimento (tipo de parto, peso, comprimento, 

perímetro cefálico) e registro de vacinas”, apesar disso, dados importantes como os referentes 

ao pré-natal, à idade gestacional e ao tipo de alimentação na alta da maternidade tiveram seu 

percentual de preenchimento na caderneta abaixo do esperado. 

Diante dessa vivência das enfermeiras da UBSFCN no acompanhamento do CD das 

crianças, individualizado, com pouca resolubilidade nas ações empregadas e escassez de 

registros, iniciou-se o processo de discussão da mudança da realidade atual. 

 

 

5.3.2. Planejando a ação coletiva 

 

 

Diante da inquietação das enfermeiras e pesquisadoras no que tange à atenção 

prestada à criança no acompanhamento do seu CD, iniciou-se um grupo de discussão, 

buscando apreender a razão de ser do objeto e assim produzir o conhecimento (FREIRE, 

2000). Nas discussões em torno dessa problemática, foi decidido conjuntamente que era 

necessário modificar a realidade, sendo sugerida a ação de acompanhamento coletivo do CD 

da criança, como modelo alternativo de atendimento que facilitaria o envolvimento do 

cuidador como co-participante, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. 

Este vem destacando a necessidade de incentivar a participação da família, 

envolvendo-a com a informação sobre os cuidados e problemas de saúde da criança, além de 

desenvolver ações coletivas com ênfase na promoção à saúde e fortalecer a integralidade da 
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assistência e a atuação em equipe, articulando os diversos saberes e intervenções (BRASIL, 

2004b). 

Sobre isso, Campos (2003) destaca que a discussão na área de saúde coletiva deve ser 

baseada em um tema ou situação-problema firmado por algum coletivo. A eleição desse tema 

permuta sobre a magnitude do problema, a viabilidade de enfrentamento da situação e a 

potencialidade em estimular o interesse e a participação dos sujeitos. Corroborando a 

sistemática da pesquisa-ação (FRANCO, 2005; THIOLLENT, 2005) que considera os 

participantes como sujeitos de mudança, envolvendo-os em todas as etapas empreendidas da 

pesquisa e da ação. 

Sob essa ótica, buscou-se inserir as cuidadoras na decisão pelo atendimento grupal. 

Para isso, as pesquisadoras e as enfermeiras se inseriram no grupo de gestantes, desenvolvido 

na UBSFCN, aproveitando a oportunidade para discutir o modelo de atendimento clínico 

individual ofertado a criança no acompanhamento do seu CD, além de ensinar às mães a 

execução de procedimentos práticos, como medições antropométricas e cuidados gerais com a 

criança, por meio de simulações com bonecos de plástico. Porém, não foi possível que essas 

cuidadoras frequentassem o acompanhamento coletivo, já que esta ação iniciou em fevereiro 

de 2010, e nos dois meses que a antecederam, não houve os grupos de gestantes, devido ao 

período de recesso. 

Então, as decisões referentes à participação das cuidadoras no acompanhamento 

coletivo das crianças foram tomadas pelas enfermeiras e pesquisadoras. Sendo discutido no 

início de cada encontro de acompanhamento coletivo, a mudança assistencial e levantada a 

opinião das cuidadoras sobre o novo modelo de atendimento. 

Foi então decidido que as usuárias atuariam na execução da sistemática do 

acompanhamento do CD das crianças, no que se refere ao levantamento do histórico 

(anamnese e exame físico), sob supervisão da coordenadora do grupo; na discussão dos 

achados clínicos junto as outras cuidadoras e no preenchimento da CSC. 

Buscou-se assim, modificar a forma de participação das usuárias nas ações educativas 

desenvolvidas nas UBSF, que historicamente esteve ligada ao processo normativo de 

educação, onde o profissional determina o que abordar, como e quando o processo deve 

acontecer, cabendo ao usuário uma atitude passiva, de mero recebedor de informações. O 

estudo de Machado e Vieira (2009, p. 32), por exemplo, destaca que a participação do usuário 

se dá “quer seja assistindo a palestras e reuniões, aprendendo para praticar, reproduzindo a 
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informação recebida, ou perguntando”, não havendo relatos dos usuários sobre a troca de 

experiências e compartilhamento de conhecimentos.  

Sobre isso, Shor e Freire (1986) discutem que os currículos, e se poderia estender para 

as práticas educativas, formam os indivíduos para observarem as coisas sem julgá-las e 

executar ordens sem questioná-las. 

Paralelamente à inserção das profissionais no grupo de gestantes, realizou-se a 

apresentação da proposta de acompanhamento coletivo aos profissionais da UBSFCN, como 

alternativa de mudança na prática assistencial. Assim, o processo de transformação dessa 

prática iniciou a partir da apresentação da realidade atual e anúncio da realidade diferente a 

surgir da modificação dessa situação (FREIRE, 2000). 

A necessidade de mudança assistencial medicalizante foi relatada pelos profissionais, 

sendo destacado por um dos médicos que as mães costumam chegar ao ambulatório já 

solicitando o antibiótico para o problema de saúde de suas crianças. 

Sobre isso, Favoreto (2008, p. 101) refere que os movimentos de mudança, como a 

prática da promoção à saúde, “têm procurado inverter a lógica hospitalocêntrica, 

medicalizadora e baseada na produção de procedimentos médicos dos modelos assistenciais 

tradicionais”. A inclusão de novos serviços e espaços de práticas em saúde tem possibilitado a 

incorporação, ainda de modo incipiente, dos sujeitos nas ações de saúde. 

A centralização das ações nas necessidades e expectativas dos usuários obriga a 

discussão de temas ditos transversais, dando “relevo às relações entre os sujeitos envolvidos 

no projeto do cuidado e, por conseguinte, abre o cenário dos serviços e das práticas para o 

diálogo entre diferentes saberes (biomédicos e não biomédicos)” (FAVORETO, 2008, p. 

101). Assim, foi discutido a inserção das diferentes categorias profissionais no 

desenvolvimento da atividade coletiva. 

A figura I traz o esquema que resume a participação dos profissionais e cuidadoras da 

Unidade de Saúde em estudo na realização do acompanhamento coletivo do CD da criança. 
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Figura 01. Esquema da participação dos profissionais da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova e 

das cuidadoras no acompanhamento coletivo do crescimento e do desenvolvimento da criança. Natal, 2010. 

Fonte: própria pesquisa. 

 

Como visto na figura acima, decidiu-se conjuntamente, que os profissionais 

envolvidos nas ações administrativas e gerenciais da UBSFCN atuariam na autorização para 

implementar o projeto, na disponibilidade de espaço físico e na supervisão. 

Os auxiliares de serviços gerais ficariam responsáveis pela limpeza do local, enquanto 

os arquivistas retirariam os prontuários antecipadamente e os ACS realizariam as visitas 

domiciliárias fazendo a captação das crianças menores de 2 meses para iniciar a ação, além de 

posteriormente, lembrar às cuidadoras o dia do acompanhamento coletivo do CD das suas 

Realiza o passo a passo do CD 

Coordena a discussão do grupo 

Preenche o prontuário familiar 
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crianças, incentivando a participação das mesmas. A atuação dos técnicos de enfermagem 

seria nas ações de vacinação e triagem neonatal, enquanto que os profissionais médicos, 

nutricionista (a unidade conta com atendimento nutricional) e dentistas participariam do grupo 

colaborando com seus conhecimentos específicos nas discussões de acordo com suas 

disponibilidades. 

Às enfermeiras, por sua vez, competiria as ações de realização junto as cuidadoras da 

sistemática do acompanhamento do CD da criança, a coordenação das discussões entre os 

envolvidos no grupo e o preenchimento do prontuário familiar. 

Essa coordenação corrobora o estudo de Abrahão e Freitas (2009, p. 438) que 

destacam os profissionais enfermeiros como um dos mais identificados nessa função na 

Atenção Básica, sendo que “tal fato revela o trabalho grupal como parte das atividades do 

enfermeiro na Atenção Básica”.  

No desenvolvimento do trabalho em grupo é função do coordenador a organização 

prévia das atividades, envolvendo o planejamento e o desenvolvimento das ações, 

considerando as singularidades de cada situação. Assim, são características do coordenador a 

observação, a sensibilidade e a criatividade (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

Nesse processo de planejamento, houve como grande dificuldade o espaço físico 

necessário ao desenvolvimento da atividade. Nesse período o espaço de atividades educativas 

da UBSFCN encontrava-se em reforma. 

Diante da problemática, foram levantadas soluções no campo de possibilidades das 

ações das enfermeiras, que envolveram desde a utilização de espaços sociais da comunidade 

até a formação de grupos mais restritos para as reuniões. As falas a seguir contemplam o 

diálogo entre as enfermeiras sobre a organização estrutural do grupo. 

 

Enf. 1: Você tem duas igrejas na sua área que nós poderíamos pegar o espaço. Se 

conseguíssemos o espaço dessa igreja, teríamos como fazer um grupo maior. 

 

Enf. 2: É porque nós, naquela reunião em que você estava de férias, vimos que 

teríamos que ficar carregando a balança. 

 

Enf. 1: Mas aqui só cabem seis meninos... Não dá para ser mais do que seis. 

 

Enf. 2: É isso que eu disse [manter o grupo fechado com seis mães]. Se for assim, 

dá. E tem aquela possibilidade: se no meu grupo como não tem gente suficiente e 

quiser completar com mais, também pode. 

 

Decidiu-se, após as discussões, que as ações seriam desenvolvidas na sala de situação 

e estudos da UBSFCN, espaço com aproximadamente 12m², o qual seria insuficiente para 
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comportar o quantitativo de cuidadoras que se almejava alcançar. Por esse motivo, o 

acompanhamento coletivo foi dividido por área de abrangência da Unidade de Saúde, ou seja, 

em quatro grupos, cada qual comportando de seis a oito cuidadoras, sendo posteriormente 

feitos os replanejamentos das ações. Ficando as expectativas em relação à construção do novo 

espaço físico: 

 

Enf. 2: Eu acho que nós vamos poder avaliar melhor daqui a algum tempo, talvez 

daqui a um ano. Mas eu acho que é válido, na minha opinião. E agora com esse 

espaço novo, eu acho que nós vamos até poder ficar melhor, porque eu acho que 

estamos [restritos] só naquele grupo. 

 

Por fim, organizou-se a seguinte sistemática para o desenvolvimento da ação 

coletiva: 1. Acolhimento das cuidadoras; 2. Levantamento da condição de alimentação, 

eliminações e sono das crianças e discussão dos achados clínicos; 3. Aferição das medidas 

antropométricas, avaliação do quadro vacinal e dos dados referentes ao desenvolvimento 

infantil, seguido pela discussão dos achados clínicos; 4. Registro dos dados na CSC e no 

prontuário familiar. 

A fim de subsidiar a consecução do acompanhamento coletivo, no primeiro encontro 

de cada área de abrangência foi aplicado um instrumento (apêndice B) junto as cuidadoras, 

buscando levantar suas expectativas. 

Segundo Santos et al. (2009a, p. 58), as expectativas são fatores que influenciam o 

comportamento dos sujeitos envolvidos nas ações coletivas, sendo que “a fixação antecipada 

de metas pode também ter um efeito educativo no sentido de que leva à aprendizagem do que 

o profissional pode realmente esperar de cada participante do programa, dentro dos limites e 

possibilidades ditadas pelo contexto de vida de cada um”. As expectativas permitem também 

ao final do processo compará-las aos resultados alcançados, estabelecendo uma base objetiva 

de auto-avaliação. Assim têm-se abaixo os temas geradores levantados a partir das 

expectativas das cuidadoras com relação ao acompanhamento coletivo do CD das suas 

crianças. 

 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Aquisição de novos 

conhecimentos 

“Ser bem atendida e aprender mais” (Cuidador 4). 

“Que fosse bom. Adquiriu novos conhecimentos”(Cuidador 5). 

 “Espero que ajude muito a cuidar do bebê e gostei hoje, pois tirou todas as 

dúvidas” (Cuidador 7). 

“Eu acho bom porque já esclarece muita coisa até mesmo para mim que já 

tive vários filhos” (Cuidador 8). 

“Cada vez mais esclareça sobre o acompanhamento do meu filho” 

(Cuidador 10). 
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 “Espero o melhor para o bebê, que possa tirar todas as dúvidas” (Cuidador 

11). 

“Foi legal, acho que deu para aprender muita coisa. Gosto mais do que o 

individual” (Cuidador 12). 

 “Espero que seja tudo de bom e cada vez tenha mais aprendizado” 

(Cuidador 18). 

 “Aprender mais sobre como é a criança e como cuidar dela, pois o 

primeiro minha mãe era quem cuidava” (Cuidador 20). 

 “Espero mais atenção com os bebês, mais ensinamentos e que possa 

aprender a cuidar melhor do meu filho” (Cuidador 21). 

 “Melhorar o aprendizado a cada encontro, o que vai ajudar bastante com 

minha criança” (Cuidador 22). 

 “Eu gosto, esclarece muita coisa” (Cuidador 25). 

Troca de experiências “Foi bom, espero aprender mais e ter mais experiência” (Cuidador 13). 

“Que eu possa ganhar experiências” (Cuidador 14). 

“Gostei, espero aprender mais com todo mundo” (Cuidador 15). 

 “Espero ser bem melhor, com mais trocas de informações” (Cuidador 16). 

“Que apareçam mais pessoas para facilitar na troca de experiências, saber 

do desenvolvimento do filho dela e ela saber também do meu” (Cuidador 

17). 

“Espero que com a experiência do trabalho em grupo possamos ter menos 

dificuldades no acompanhamento do crescimento da criança” (Cuidador 

19). 

Quadro temático 3. Respostas qualitativas das falas das cuidadoras pesquisadas acerca de suas expectativas 

com relação ao acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança coletivo. 

 

Observa-se no quadro temático acima que, embora de maneira simples, as 

expectativas estiveram relacionadas principalmente à aquisição de novos conhecimentos e a 

troca de experiências entre as cuidadoras, sendo estes fatores considerados favoráveis à 

melhoria dos cuidados prestados a criança e à identificação precoce de algum problema. 

O estudo de Santos et al. (2009a), que trabalhou com um grupo de portadores de 

Diabetes Mellitus, trouxe como expectativas desses usuários nas ações educativas 

desenvolvidas, a obtenção de maior conhecimento sobre a patologia preexistente e a 

promoção da sociabilidade, através do convívio com os membros do grupo. 

Assim, as expectativas das cuidadoras encontradas nesse estudo foram consideradas  

adequadas já que atendem aos objetivos próprios de um trabalho em grupo, denotando 

motivação e abertura dos sujeitos a ação coletiva. Nas falas é perceptível os seus desejos em 

aprenderem sobre o cuidado à criança e em aplicarem esses conhecimentos, diminuindo as 

dificuldades e tornando-as mais autônomas. 

Com relação à expectativa das enfermeiras no que tange o acompanhamento coletivo 

da criança tem-se o quadro temático 4. 
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TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Fortalecimento do processo 

educativo 

“Melhorar a atenção à saúde da criança, capacitando os pais a 

identificar sinais de risco e estimulando o desenvolvimento da 

criança” (Enf. 1). 

 “Aumentar o conhecimento de pais/cuidadores... fazê-los entender o 

porquê de cada coisa, sua importância... fortalecer as ações educativas 

e assim melhorar o processo saúde-doença das crianças” (Enf. 2). 

“Capacitar os pais/cuidadores para o cuidado mais consciente, 

participativo, e que resulta em mudanças adequadas de hábitos e 

atitudes que preservam a saúde e a vida da criança” (Enf. 3). 

Desenvolvimento da autonomia 

dos pais e crianças 

“Autonomia destes e das crianças” (Enf. 2). 

Compartilhamento de 

experiências entre os sujeitos 

envolvidos 

“Compartilhar experiências de enfermeiras e cuidadores” (Enf. 2). 

Melhoria da interação entre 

família e criança 

“Melhorar a interação entre família e a criança, fortalecendo o vínculo 

afetivo” (Enf. 1). 

Aquisição de habilidade “Ter mais habilidade para avaliar o desenvolvimento motor com as 

mães” (Enf. 4). 

Quadro temático 4. Respostas qualitativas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: Quais as expectativas com relação ao acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento da criança coletivo? 

 

O quadro acima revela que as expectativas das enfermeiras se aproximam das 

expectativas das usuárias, uma vez que consideram o fortalecimento do processo educativo, o 

desenvolvimento da autonomia dos pais e o compartilhamento de experiências. 

No estudo de Silva, Dias e Rodrigues (2009) os enfermeiros na atuação em atividades 

educativas demonstraram expectativas relacionadas à associação entre a transmissão de 

informações/conhecimentos e a demonstração dos riscos a que estão expostas as pessoas da 

comunidade com a mudança comportamental dos indivíduos. Ou seja, ainda vinculam suas 

expectativas à transmissão e não ao compartilhamento de conhecimentos, como uma ação 

pontual sem considerar o contexto social do indivíduo. 

Assim, após o levantamento das expectativas dos sujeitos, foi dado seguimento com a 

etapa da implementação da mudança assistencial. 

 

 

5.3.3. Implementando a mudança na prática assistencial 

 

 

Anteriormente à chegada das cuidadoras, a cada encontro, o espaço físico era lavado 

pela equipe de auxiliares gerais e organizado com a disposição circular dos colchonetes. Ao 
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chegarem ao local, as participantes eram acolhidas pelas enfermeiras que demonstraram 

conhecê-las, chamando-as pelo nome. 

Após todos se sentarem nos colchonetes, solicitava-se que os presentes pudessem se 

identificar, inclusive as crianças. O binômio cuidador-criança era anotado no quadro branco. 

Em seguida, explicava-se a proposta de atuação coletiva, como descrito na fala abaixo: 

 

Enf. 3: Na área onde você mora, em anos anteriores, nós fazíamos uma reunião com 

todas as mães, diferente daquele que faz lá na sala de uma em uma criança. Nós 

vamos fazer as mesmas coisas e até aproveitar melhor o tempo neste momento, 

porque você vai participar muito mais ativamente do que lá. Lá nós perguntamos 

muito e você fica só respondendo. Agora vamos distribuir um pouquinho esse 

trabalho também, e assim você acompanha mais o crescimento do seu filho. A nossa 

tentativa de CD coletivo (antes) era na verdade um grupo de incentivo ao 

aleitamento materno. E ele teve muito sucesso porque na época dele nós 

chegávamos a 83% de amamentação. 

 

Sendo também citada a parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como aspecto facilitador na concretização do projeto, exposta na fala a seguir: 

 

Enf.02: Isto é uma experiência nova, que está começando hoje. Nós estamos tendo o 

apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As meninas aqui são todas 

de lá. Aquela senhora que estava sentada aqui é a professora. Esta é uma forma de 

estarmos aprendendo, de estarmos com a academia, com a Universidade junto de 

vocês. E nós estamos fazendo uma atividade diferente. 
 

Essa parceria ensino-serviço já vem acontecendo há mais de trinta anos e tem 

facilitado a inserção dos acadêmicos de enfermagem em aulas práticas e estágio 

supervisionado em um campo de atuação na ESF. Sendo também um dos aspectos 

facilitadores para as discussões sobre a realidade atual da atenção à criança e à adesão dos 

profissionais em participarem do estudo. Assim, alguns acadêmicos de enfermagem também 

tiveram a oportunidade de se inserirem na ação coletiva. 

Após a explicação inicial do que seria o atendimento coletivo, o coordenador do 

encontro fazia perguntas direcionadas as cuidadoras, buscando levantar a condição de saúde 

atual da criança e fomentar a discussão no grupo. 

As falas abaixo relatam um dos momentos de partilha entre as cuidadoras, nesse 

caso, com relação à prática do Aleitamento Materno Exclusivo (AME): 

 

Facilitadora 1: Nós estávamos aqui discutindo a questão do aleitamento materno. 

Por que vocês acham que o pessoal do serviço de saúde bate tanto na tecla do 

aleitamento materno? Por que nós estamos fazendo este tipo de trabalho com uma 

insistência para que aconteça isto até os 6 meses? 

 



68 

 
Cuidador 18: Acho que é porque evita muita doença na criança, pois essa minha 

aqui mamou até os 3 anos de idade e dificilmente fica doente. É até bom para a 

gente porque não precisa levar a mamadeira, o leite já está na temperatura certa, e é 

só dá. Não precisa dar água. Eu acho que é ótimo até os 6 meses. 

  

Facilitadora 1: Muito Bom! Alguém tem mais algum outro depoimento? Quem já 

tem filho maior... 

 

Cuidador 19: Eu posso falar? Olha é o seguinte: eu só tive a experiência de ser pai, 

ser mãe eu não tive esta experiência [todos riem]. Mas eu tenho um sentimento de 

que o aleitamento, além de você estar passando anticorpos para a criança, passando 

saúde, a mãe está se sentindo mãe, certo? Porque ela está percebendo que dela 

aquela vida necessita. Quando a mãe tem aquele gesto de pegar a criança, botar no 

peito e ver que a criança está puxando, está sungando algo que vem de si, você está 

sendo a principal fonte de alimentação daquela criança, é antes de tudo um regozijo 

para a mãe, uma felicidade. Ela está se realizando, está realmente se sentindo mãe, 

certo? Às vezes por algum problema ou outro a criança tem que usar de um leite que 

não provém da mãe, mas o principal papel da amamentação, além de transferir 

anticorpos para a criança, dos quais você já teve algumas doenças, é o sentimento de 

prazer que a mãe tem em estar sustentando uma vida. 

 

No momento dos relatos acima, um dos lactentes estava em aleitamento misto e com 

uma infecção respiratória aguda. A sua cuidadora, ao término do encontro, comentou com a 

enfermeira que gostaria de retornar ao AME. Corroborando o princípio Freireano (1979; 

2000) que destaca a descoberta do nosso papel social mediante um processo coletivo de 

comunhão de pensamentos, que possibilite aos sujeitos conhecimentos fundamentais na 

construção crítica de sua presença no mundo. 

Em seguida, era feita uma breve leitura da Caderneta de Saúde da Criança (CSC), 

apontando as informações mais importantes a serem preenchidas pelas cuidadoras, como 

relatado na fala abaixo: 

 

Enf. 1: Já folhearam o cartão? Nós sabemos que no início tem a identificação da 

criança e se quiser, coloca até a foto do bebê. É bom ter cuidado porque este cartão 

vai servir até a criança ficar adolescente e na fase adulta, pois essas vacinas vão ser 

aproveitadas em outras idades. É importante ter cuidado para não rasgar. Este cartão 

vem completo, com todas as informações, os direitos dos pais e da criança, 

condições de nascimento da criança, o local para anotar o resultado do teste do 

pezinho. Fala sobre a amamentação, os primeiros dias de vida. Traz muitas coisas 

sobre a criança e, chegando lá na frente, vem abordando o desenvolvimento do bebê 

por faixa de idade. Primeiro de zero a dois meses de idade, depois de 2 a 4 meses, 

que é o de vocês. Aqui vocês podem estar respondendo: o bebe está mais ativo? 

Quando colocado de bruços levanta a cabeça e os ombros? Com que idade ele faz 

isso? 

 

No momento em que se discutia a parte da CSC que contempla o quadro vacinal, era 

questionado às cuidadoras quais as vacinas que suas crianças já haviam recebido e se elas 

saberiam dizer para a prevenção de quais doenças as mesmas serviam. 
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No exame físico era explicado e incentivado às cuidadoras a realizarem os 

procedimentos. Enquanto a facilitadora 1 realizava as ações em uma boneca, as mesmas 

faziam em suas crianças. As monitoras (acadêmicas de enfermagem) ficavam ao lado das 

cuidadoras auxiliando-as no que precisassem. 

Depois da aferição do perímetro cefálico, havia a medição do comprimento e pesagem 

das crianças. Na sequência, cada cuidadora recebia um lápis grafite para preencherem o 

gráfico na CSC com os dados encontrados. 

As informações sobre a alimentação, sono, eliminações intestinal e urinária e as 

medidas antropométricas também eram anotadas no quadro branco ao lado do nome das 

crianças, permitindo, assim, construir um resumo da situação atual de cada criança. 

Em seguida, continuando a realização do exame físico, fazia-se a inspeção e a 

palpação cefálo-caudal da criança, incluindo a inspeção geral de pele e mucosas, avaliação da 

cabeça (incluindo olhos, orelha, nariz, boca, fontanelas), simetria torácica, palpação 

abdominal, avaliação de genitálias, simetria de membros, avaliação dos reflexos primitivos e 

do desenvolvimento neuropsiquicomotor.  

As figuras de 02 a 09 retratam alguns momentos de execução de procedimentos: 

 

  
Figura 02. Discussão dos achados clínicos. Figura 03. Pesagem. 

 

 

 

 

 

  

Figura 04. Medição do comprimento. Figura 05. Medição do perímetro cefálico. 
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Figura 06. Acompanhamento do desenvolvimento  

motor. 

 

Figura 07. Palpação da fontanela anterior. 

  
Figura 08. Avaliação do desenvolvimento psicossocial. Figura 09. Registro na Caderneta de Saúde da 

Criança. 

 

 

A valorização da participação dos pais/responsáveis nos cuidados às crianças nos 

serviços de saúde foi visualizada em estudos relacionados principalmente a algum distúrbio 

patológico e a nível hospitalar. Como exemplo, o estudo de Tronco et al. (2010) que relatou a 

necessidade de estímulo à família na prestação dos cuidados ao recém-nascido pré-termo 

internado em uma unidade de terapia intensiva, como maneira de facilitar os cuidados a serem 

continuados posteriormente em casa. 

Já o estudo de Frota, Albuquerque e Linard (2007, p. 251) abordou a inserção dos 

pais/responsáveis nos cuidados através de um trabalho em grupo envolvendo a educação 

popular em saúde no cuidado à criança desnutrida. Sendo considerado que a prática educativa 

em saúde precisa ponderar as “necessidades reais das pessoas e populações, favorecendo sua 

autonomia, liberdade e participação na prevenção, promoção e restabelecimento de sua 

qualidade de vida”. 

Assim, o estímulo à participação das cuidadoras foi um momento oportuno de 

promover a interação com a criança e favorecer o seu cuidado e a prática de ações de 

promoção à saúde. 



71 

 

Por fim, tinha-se o registro no prontuário familiar. Vale salientar que essa ação ficou a 

cargo da facilitadora e monitoras (acadêmicas de enfermagem) envolvidas nas ações, pois as 

enfermeiras ao final dos encontros se dedicavam ao atendimento individual das crianças e 

suas cuidadoras, conforme a necessidade, além de envolvimento com outros atendimentos na 

Unidade de Saúde. 

A cada encontro tiveram algumas particularidades registradas. Por esse motivo, 

optou-se por descrever abaixo cada dia de acompanhamento do CD da criança coletivo, 

ressaltando aspectos referentes à frequência e à participação das cuidadoras e das enfermeiras, 

além de algumas observações sobre o desenvolvimento do grupo e questionamentos 

pertinentes dos sujeitos. Cada área de abrangência foi nomeada numericamente e associada à 

atuação da enfermeira correspondente, como: área 1, correspondente a área de atuação da 

enfermeira 1; área 2, da enfermeira 2; área 3, da enfermeira 3; e área 4, abrangendo a área da 

enfermeira 4. 

A área 1 compreende a favela do Detran, uma das regiões mais precarizadas do 

bairro e distante da Unidade de Saúde. Os atendimentos da enfermeira 1 são realizados 

predominantemente no turno vespertino, sendo pela manhã feitas as visitas domiciliárias e 

reuniões da equipe. A área 2 atende aos usuários da região circunscrita a UBSFCN, ou seja, 

abrange os moradores mais próximos, porém não possui profissional médico, sobrecarregando 

o quantitativo de atendimentos da enfermeira 2. 

Já a área 3 compreende uma população com maior poder aquisitivo, onde alguns 

possuem planos privados de saúde, mas envolve também uma área precarizada de favela. 

Compreende ainda, a maioria dos equipamentos de ensino existente no bairro. A área 4, por 

sua vez, também possui uma área precarizada em seu território. Sua área abrange moradores 

próximos a UBSFCN. 

 

 

5.3.3.1. Descrevendo os acompanhamentos coletivos da área 1 

 

 

Primeiro encontro 

 

 

No início do primeiro encontro só haviam chegado quatro mães com seus lactentes (na 

faixa etária de 15 até 45 dias de vida). Ao longo da atividade do grupo, chegaram dois casais 
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com suas respectivas crianças, interrompendo a discussão. Totalizando oito participantes, 

tendo somente um dos pais assinado o TCLE. 

Esse grupo deveria abranger as cuidadoras da área 1 e 2, porém só vieram as 

cuidadoras da área 1. A enfermeira responsável por essa área não pôde permanecer no grupo 

devido ao envolvimento com outros atendimentos de sua competência no mesmo horário. 

Sendo tal fato, reflexo da sobrecarga de trabalho do profissional enfermeiro nas UBSF, 

apresentando dificuldades de se situar nas tarefas que lhe cabem, e prejuízo em seu 

desempenho nas ações de sua competência (CAMELO; ANGERAMI, 2007). Porém, o grupo 

contou com a presença da enfermeira 2 que coordenou as discussões. 

A fim de basear a atividade educativa no princípio Freireano que afirma que se deve 

partir da realidade vivenciada pelos sujeitos, foi solicitado às cuidadoras que possuíam mais 

de um filho que partilhassem para o grupo como era realizado o atendimento ambulatorial de 

suas crianças. Então, a coordenadora do grupo explicou a proposta do modelo de atendimento 

coletivo, considerando-o como uma alternativa de mudança que possibilitaria maior 

aprendizado das cuidadoras e, por consequência, maior autonomia nos cuidados prestados. As 

cuidadoras deram o consentimento para a gravação do encontro e o registro em fotos. 

O acompanhamento coletivo foi desenvolvido conforme previsto, sendo realizado o 

levantamento da situação de saúde das crianças e o exame físico, feito pelas próprias 

cuidadoras. Neste dia, algumas cuidadoras não realizaram a aferição do peso das crianças, 

pois estas já haviam sido pesadas pelos técnicos de enfermagem anteriormente. Constatou-se, 

com isso, que esses profissionais não tinham conhecimento da dinâmica do acompanhamento 

coletivo. 

 Duas cuidadoras nesse encontro foram bastante participativas. Ambas já possuíam 

outros filhos e colaboraram com suas partilhas sobre os cuidados a serem prestados. 

 Uma das crianças apresentou infecção respiratória aguda, precisando ao final ser 

encaminhada para consulta com o médico da Unidade de Saúde. Sua mãe relatou estar lhe 

oferecendo leite artificial devido à presença de fissuras mamárias, iniciando assim uma 

discussão sobre os fatores que possam ter contribuído para tal problema, bem como os 

benefícios do aleitamento materno. 

Essa mesma mãe partilhou com a enfermeira de sua área após o grupo, que gostaria de 

retornar à prática do AME. Tal fato pode ter sido influenciado pelos depoimentos das outras 

cuidadoras, que ressaltaram a associação do aleitamento materno à diminuição da frequência 

de quadros patológicos na criança. Outro relato importante sobre o AME foi dado por um dos 
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pais presentes no encontro. O mesmo relacionou a prática da amamentação com a criação do 

vínculo mãe-filho. 

Ao longo do trabalho de grupo, os dados das crianças foram inseridos no quadro 

branco, proporcionando ao final a observação do histórico de saúde de cada uma delas. O 

preenchimento da CSC foi realizado pelas cuidadoras, não sendo constatadas dificuldades.  

Por fim, um dos pais descreveu que gostou do acompanhamento coletivo, relatando 

que sua criança ao nascer apresentou sangramento vaginal por três dias consecutivos e que o 

grupo seria importante para que eles pudessem partilhar essas situações e saberem diferenciar 

o que é normal do que é patológico. Ele destacou ainda como fator negativo a ausência da 

enfermeira de sua área, demonstrando o vínculo do usuário com o profissional; enquanto a 

presença dos estudantes foi vista como necessária por auxiliar no atendimento. 

Ao final do encontro, algumas cuidadoras buscaram a enfermeira 1 para atendimento 

individualizado. 

 

 

Segundo encontro 

 

 

Esperava-se neste grupo o retorno das oito cuidadoras, porém, somente vieram duas 

usuárias (as mesmas que vieram acompanhadas pelos cônjuges anteriormente). Seus lactentes 

tinham por volta de dois meses de idade. Um dos cônjuges chegou ao final do grupo, 

alegando que se atrasou devido ao trabalho. 

As duas crianças estavam em AME e sem alterações no sono e eliminações. Uma das 

mães relatou que aprendeu no grupo passado como amamentar corretamente sua criança, 

demonstrando que o grupo favoreceu a aprendizagem e também oportunizou a colocação 

daquilo que foi apreendido por parte das cuidadoras (FERICINI, 2008). 

Além disso, as mães foram bem participativas, denotando por vezes, empatia e 

solicitude no desenvolvimento do atendimento coletivo. Elas iniciaram entre si diversas 

partilhas, inclusive sobre dengue, já que uma criança havia falecido no bairro vítima dessa 

doença. Uma delas declarou que seu esposo já havia tido a doença, relatando os sintomas 

apresentados e os cuidados prestados. 

Novamente a enfermeira 1 não pôde estar no grupo devido ao envolvimento com 

outros atendimentos na Unidade. 
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Terceiro encontro 

 

 

Choveu bastante neste dia, não sendo possível o comparecimento de nenhum cuidador. 

 

 

Quarto encontro 

 

 

Neste dia o grupo foi realizado no auditório da UBSFCN, local mais amplo para o 

desenvolvimento da ação coletiva. Porém, somente duas cuidadoras estiveram presentes, 

sendo que ambas não haviam ainda participado de nenhum grupo. Suas crianças encontravam-

se na faixa etária por volta de dois meses. Uma delas chegou atrasada e, nesse instante, foi 

recomeçado o acompanhamento do CD das crianças. 

No levantamento dos dados, uma das mães revelou que sua criança já estava em 

aleitamento misto e apresentava lesões bolhosas no corpo. A facilitadora avaliou a criança e 

discutiu com as cuidadoras os possíveis cuidados a serem tomados. Porém sua cuidadora 

solicitou a avaliação da enfermeira 1, demonstrando o vínculo de confiança profissional-

usuário. Nesse instante, a facilitadora foi até a sala ambulatorial da enfermeira 1 e lhe 

comunicou esse pedido. A mesma estava envolvida com o preenchimento do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), mas disse que iria até o auditório. 

Houve, no decorrer da ação coletiva, uma supervalorização da ação burocrática em 

detrimento da atuação no grupo, corroborando os estudos de Bay Junior (2010) e Figueiredo e 

Melo (2003) que descrevem que os enfermeiros enfatizam as ações bem definidas 

tecnicamente e burocráticas, realizando simultaneamente várias ações fragmentadas. 

Assim, a enfermeira 1 tentou conciliar a ação de acompanhamento coletivo e a 

atividade burocrática, chegando ao grupo no final do exame físico. Nesse momento avaliou 

novamente a criança, dando as devidas recomendações à mãe. Esta mesma mãe disse ter sido 

difícil a aferição do perímetro cefálico, pois sua criança estava inquieta. 

No momento da discussão da CSC, uma das cuidadoras mostrou a caderneta de sua 

criança já preenchida adequadamente no quadro de acompanhamento do desenvolvimento, 

denotando conhecer esse instrumento e sua real finalidade. Então, foi lhe dado os parabéns e 

incentivada essa atitude. 
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Por fim, às cuidadoras foram avisadas que a UBSFCN já dispunha da nova vacina 

introduzida pelo MS para as crianças, a pneumocócica. 

 

 

5.3.3.2. Descrevendo os acompanhamentos coletivos da área 2 

 

 

Primeiro encontro 

 

 

A enfermeira 2 coordenou este grupo, contando com a participação de quatro 

cuidadoras, sendo três delas adolescentes. Uma cuidadora adolescente veio acompanhada de 

sua mãe. 

O grupo começou com a partilha das mães que possuíam outros filhos e que havia 

frequentado o acompanhamento individual de CD. Uma delas referiu ter participado do grupo 

AME (grupo de incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo) desenvolvido antigamente na 

UBSFCN. 

A partir daí foi explicado que o atendimento individual está sendo realizado centrado 

nas queixas e na aferição das medidas antropométricas. Foi ressaltado que a proposta do 

acompanhamento coletivo do CD visa realmente acompanhar a criança, buscando envolver as 

cuidadoras com os conhecimentos necessários à prestação de cuidados mais efetivos, 

melhorando a condição de saúde da criança em longo prazo. Destacou-se também que no 

acompanhamento coletivo as cuidadoras não precisam ficar esperando para serem atendidas e 

que o encontro teria duração máxima de uma hora e trinta minutos. 

Assim, o acompanhamento foi iniciado a partir do questionamento: “como está sua 

criança?”. Uma mãe relatou que sua criança não conseguia abrir os olhos e que estes 

lacrimejavam muito, e que durante a última semana também apresentou cólica. Buscou-se, 

então, entre as outras cuidadoras se mais alguma criança havia apresentado cólica e como 

haviam procedido para solucionar o problema. 

Nesse sentido, as partilhas foram intermediadas entre as cuidadoras e fomentada a 

troca de experiências. Quando nenhuma outra cuidadora desejava partilhar, era feito o 

fechamento do assunto e se partia para novas discussões. 
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Porém, em diversos momentos houve predominância das falas das enfermeiras e 

facilitadoras, denotando dificuldades em trabalhar segundo os princípios Freireanos, havendo 

ainda o julgamento de que o profissional detém o conhecimento certo e que precisa ser 

passado para os usuários, colocando-os novamente em uma posição passiva de mero 

recebedor das informações. 

Sendo destacado por Freire (1979) que o coordenador da ação será capaz de realmente 

fazer educação quando se converter a uma atitude dialógica junto aos seus educandos. Corre-

se o risco de, dominados pelo método da transferência de conhecimentos no qual se foi 

educado, não incentivar e até não saber atuar a partir do diálogo. Então, as enfermeiras e 

facilitadoras buscaram se policiarem quanto à escuta e incentivo ao diálogo. 

A avó da criança participou ativamente do grupo, porém em alguns momentos de 

discussão sobre os cuidados prestados às crianças, aconteceram confrontos verbais entre a 

mãe e a avó. Corroborando os estudos que comprovam que diante da imaturidade da 

adolescente em vivenciar a maternidade, há uma inversão de papéis familiares, onde as avós 

assumem ou compartilham a criação das crianças. 

No momento do levantamento de dados, o grupo foi interrompido algumas vezes por 

ACS que buscavam a enfermeira. Esta os comunicou que estava ocupada na realização do 

atendimento coletivo e, em seguida, passou a chave na porta, demonstrando compromisso e 

envolvimento com o atendimento realizado e não dividindo a sua atenção com outras 

demandas que poderiam ser resolvidas posteriormente. 

Ao final do grupo, as cuidadoras afirmaram gostar da experiência grupal, destacando 

que tiveram a oportunidade de retirar as dúvidas de todas as mães, diferente da consulta 

individual que, por ter outras cuidadoras esperando pelo atendimento, elas têm pouco tempo 

para discutir com o profissional a situação de saúde de suas crianças. 

 

 

Segundo encontro 

 

 

Antes do atendimento coletivo, a enfermeira 2 colocou na porta da sala um cartaz 

escrito: “Estou em reunião”, a fim de não ser interrompida. Assim, nenhum outro profissional 

ou usuário da UBSFCN interrompeu ao longo do desenvolvimento do grupo. Ao final, a 

enfermeira atendeu às pessoas que a aguardavam do lado de fora da sala. 
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Das quatro cuidadoras do encontro passado, três retornaram neste dia. Também se 

contou com a presença de quatro cuidadoras que vieram pela primeira vez (sendo uma delas 

pertencente à área 3). Totalizando sete cuidadoras, das quais três possuíam de 35 a 39 anos. 

Novamente iniciou-se pela apresentação da proposta de acompanhamento coletivo, 

considerando o quantitativo de participantes que vieram pela primeira vez, prosseguindo com 

a execução do passo a passo do acompanhamento do CD da criança. 

As cuidadoras participaram ativamente do grupo, colaborando nas discussões e 

realizando os procedimentos sem grandes dificuldades. Porém, uma das cuidadoras cochilou 

em alguns momentos e não participou das partilhas, mantendo-se mais calada. Por vezes, essa 

foi questionada a respeito da saúde de sua criança a fim de incentivar o diálogo e a 

participação, mas ela somente respondeu com monossílabos. Essas posturas da cuidadora 

demonstraram a sua desmotivação ou não compreensão com o atendimento prestado, bem 

como podem estar relacionadas ao ritmo de cuidados a um recém-nascido, envolvendo, dentre 

outras coisas, noites mal-dormidas. 

Sobre a motivação Shor e Freire (1986, p. 12) trazem que não se pode iniciar uma 

ação já presumindo a motivação dos sujeitos, mas esta “tem que estar dentro do próprio ato de 

educar, dentro do reconhecimento, pelo estudante, da importância que o conhecimento tem 

para ele”. Ou seja, a motivação se dá no decorrer da ação e o envolvimento do sujeito ocorre 

na medida em que se busca aproximar o contexto acadêmico, com sua linguagem científica e 

conceitual, à realidade de vida de cada um, levando as discussões do abstrato para próximo do 

concreto. Assim, ele será capaz de compreender a linguagem empregada desde que os 

profissionais envolvidos sejam capazes de traduzir seus conceitos para o concreto da 

linguagem popular.  

Além disso, quando se fazia um questionamento e se deparava com o silêncio das 

cuidadoras ou com respostas monossilábicas, costumava-se a responder as próprias perguntas. 

Quando isso acontece, Shor e Freire (1986) dizem que o educando conclui que o educador já 

possui as respostas corretas e fecha-se ainda mais ao diálogo. 

Essa cuidadora possuía 37 anos, três filhos, renda familiar de 2 salários mínimos e 

solteira. Dos dados relevantes do seu perfil, o que mais nos chamou a atenção foi que a 

cuidadora referiu ter ensino médio completo, porém denotou ao longo do grupo ter nível 

educacional inferior. Também demonstrou dificuldades básicas na execução dos 

procedimentos, como aferição do perímetro cefálico e avaliação do desenvolvimento motor.  
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Ao pesar sua criança, que havia nascido pré-termo e de baixo peso, foi constatado 

pouco ganho ponderal, sendo recomendado à sua mãe que semanalmente a trouxesse a 

UBSFCN para aferição do peso, proporcionando um acompanhamento mais regular de seu 

ganho ponderal. 

Ao final, foi marcado o retorno do próximo encontro na CSC e no prontuário familiar. 

 

 

Terceiro encontro 

 

 

A cuidadora que dormiu no encontro passado não esteve presente neste dia e, segundo 

a enfermeira 2, sua criança passou a ser acompanhada na consulta individual. Houve a 

presença de cinco cuidadoras que estiveram no grupo passado e de uma nova cuidadora. Esta 

chegou atrasada ao encontro. 

As cuidadoras demonstraram-se mais familiarizadas com a condução do grupo. Por 

exemplo, quando uma das cuidadoras foi questionada sobre o quanto pesou sua criança e 

sobre o preenchimento da CSC, a mesma relatou o valor e, tomou a iniciativa, abriu a CSC e 

marcou o gráfico de peso/idade. Em seguida, junto à facilitadora, foi feita a avaliação do 

ganho ponderal da criança.  

Assim, foi perceptível que o grupo permitiu a iniciativa e a participação para algumas 

cuidadoras, possibilitando situações de ensino-aprendizagem entre elas e intercâmbio verbal 

(SHOR; FREIRE, 1986). 

Neste dia, algumas mães citaram que suas crianças estavam apresentando “chiado no 

peito”, então, se discutiu esse assunto, sendo feita, ao final do encontro, a ausculta pulmonar 

de cada criança individualmente, dando os devidos encaminhamentos. 

 

 

Quarto encontro 

 

 

Não houve faltosos nem atrasados neste encontro, portanto, estiveram presentes seis 

cuidadoras.  
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Nesse dia, a condução do grupo ficou a cargo da facilitadora, sendo explicado às 

cuidadoras que a enfermeira 2 estaria de férias no mês seguinte e, por não possuir médico na 

sua área de abrangência com quem pudesse dividir os atendimentos sistemáticos (como o 

acompanhamento de CD e de pré-natal), a mesma iria atender às gestantes para o 

acompanhamento de pré-natal, a fim de não acumular demandas para o seu período pós-férias. 

As cuidadoras estiveram abertas à coordenação da facilitadora, não demonstrando receios ou 

timidez. 

Duas mães relataram que suas crianças estavam gripadas, além disso, havia três 

crianças na faixa etária de dois a cinco meses em aleitamento misto, sendo o desmame de uma 

delas relacionado ao retorno da mãe ao trabalho. A outra mãe (adolescente) alegou que estava 

seguindo a recomendação do pediatra da criança (esta também era acompanhada por pediatra 

em consultório particular) e mostrou a dieta recomendada, não sabendo explicar o porquê da 

introdução precoce de alimentos. Enquanto que a terceira mãe, também adolescente, disse que 

o desmame foi devido ao fato de a criança mamar demais, não se contentando com o leite 

materno, e que a ação de amamentar demanda muito tempo, dificultando a atenção nos 

afazeres domésticos. 

Considerando que nos outros encontros havia sido discutida a prática do AME, 

reiniciou-se uma conversa sobre essa temática, partindo do mito “o leite do peito não sacia a 

criança”. Cada mãe contribuiu com partilhas e posicionamentos favoráveis ou não à prática do 

AME. Houve também uma criança de três meses em AME que engordou mais de um quilo no 

período de um mês. Essa serviu de exemplo para demonstrar que a criança se sacia com o 

leite materno e que não é necessária, até os seis meses, a introdução de outro alimento. 

Em seguida, as próprias cuidadoras iniciaram um diálogo sobre método contraceptivo 

a ser tomado durante o aleitamento materno, demonstrando a iniciativa das cuidadoras e que 

estas trazem também as demandas suas e da família para o atendimento da criança, 

corroborando o estudo de Figueiredo e Melo (2003). 

Uma das cuidadoras reclamou do tempo de duração do grupo (após ter passado uma 

hora), pois pretendia dar vacina na criança e estava temerosa de que a sala de vacinação fosse 

fechada antes do término do encontro. Outra reclamou do espaço físico, uma vez que o 

auditório já havia sido inaugurado. Foi explicado que estava acontecendo no auditório um 

evento para os usuários diabéticos, paralelamente ao grupo. 
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Ao final do grupo a enfermeira veio e explicou novamente o motivo de sua ausência e 

enfatizou que, no período em que ela estivesse de férias, as usuárias poderiam solicitar ao 

ACS atendimento com outra enfermeira na UBSFCN. 

 

 

5.3.3.3. Descrevendo os acompanhamentos coletivos da área 3 

 

 

Primeiro encontro 

 

 

O encontro foi iniciado com a apresentação da proposta coletiva de atendimento 

somente com a presença de uma cuidadora. A enfermeira chegou depois da apresentação e 

ressaltou a importância do trabalho coletivo. 

Em seguida, a cuidadora questionou se era a primeira vez que era realizado o 

acompanhamento coletivo e se não seria ruim o fato de só ela estar presente, tendo sido 

explicado que esse era o terceiro encontro desenvolvido, porém o primeiro da área 3, e que 

seria bom se tivesse mais cuidadoras para que pudessem partilhar entre si. 

A cuidadora referiu o desejo de inserir leite artificial na alimentação da sua criança, 

alegando o não contentamento da mesma com o leite materno. Disse ser esse o seu quinto 

filho e que os outros mamaram mais de seis meses. Depois desse relato, a enfermeira ressaltou 

que a cuidadora estava cansada, tendo que se dedicar aos cuidados dos cinco filhos, mas 

incentivou a prática do aleitamento materno e disse, após o grupo, que provavelmente essa 

cuidadora já deveria estar dando leite artificial para a criança. 

Continuando a sequência do acompanhamento da criança, foi executado o exame 

físico e a leitura da CSC. A cuidadora referiu já ter lido esse instrumento, porém não soube 

especificar o seu conteúdo. 

Ao final do exame físico, a usuária que se demonstrou dispersa no atendimento, 

perguntou se todo mês seria assim o acompanhamento da criança e que esperava a 

participação de mais cuidadoras no próximo encontro. Referiu também em outro momento o 

desejo de ir embora. 
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Sobre essa insatisfação revelada pela cuidadora, Espiridião e Trad (2005) indicam que 

os usuários costumam expressar satisfação não necessariamente refletindo uma avaliação 

positiva, mas manifestam insatisfação em eventos extremamente negativos em sua opinião. 

No momento do exame físico, chegou outra usuária acompanhada pelo cônjuge. 

Prosseguiu-se com a anamnese de sua criança (a mesma estava em AME e sem alterações no 

sono e eliminações) e a discussão conjunta do exame físico. 

O pai da criança precisou se ausentar antes do término do grupo. A enfermeira 

agradeceu a sua participação e elogiou a presença dele nos cuidados à criança. 

Por fim, houve um momento de partilha com as cuidadoras sobre a morte de uma 

criança nessa área de abrangência vítima de dengue, discutindo, a partir daí, o modo de 

transmissão e prevenção da doença. 

Ao final do encontro, a primeira cuidadora descreveu que tinha feito muitas coisas 

nesse dia e que não conseguia se lembrar, ressaltando somente as ações de pesar e medir a 

criança. Sendo assim, constatou-se que a cuidadora restringiu as ações às medidas 

antropométricas, se aproximando das respostas dadas pelos cuidadores no estudo de Santos et 

al. (2009b) sobre as ações desenvolvidas no acompanhamento individual. 

 

 

Segundo encontro 

 

 

Neste dia faltaram as duas cuidadoras do encontro passado, tendo uma delas mudado 

de endereço. Assim, veio pela primeira vez somente uma cuidadora. Esta tinha 22 anos de 

idade, ensino médio completo e união consensual. Era seu primeiro filho. Sua criança (tendo 

um mês de idade) não apresentou problemas de saúde e estava em AME. 

A enfermeira 3 não pôde estar presente pois tinha uma consulta médica marcada para 

esse dia, sendo solicitado com antecedência que a facilitadora coordenasse o grupo. Assim, 

foi explicado à usuária que a enfermeira 3 não estaria na UBSFCN. 

Por se tratar do primeiro filho da cuidadora, a mesma não tinha experiência de 

atendimento individual, então, iniciou-se o encontro explicando a proposta do 

acompanhamento coletivo. 

Inicialmente, se discutiu sobre a saúde atual de sua criança, incluindo os padrões 

fisiológicos (sono, alimentação e eliminações), e em seguida, fez-se o exame físico, 
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englobando as medições antropométricas, avaliação do desenvolvimento e inspeção e 

palpação céfalo-caudal.  

A cuidadora não demonstrou dificuldades nos procedimentos, sendo bastante 

participativa e fazendo vários questionamentos e partilhas sobre os cuidados prestados à sua 

criança. 

Fazendo uma analogia com a citação de Freire (1979, p. 28) que destaca que “se num 

grupo de camponeses conversamos sobre colheitas, devemos ficar atentos para a possibilidade 

de eles saberem mais do que nós”, assim, no acompanhamento coletivo é preciso reconhecer 

que as cuidadoras sabem muito mais sobre ser mãe daquelas crianças, naquele contexto, tendo 

muito mais experiência, lhes faltando somente o saber sistematizado. 

Talvez, por não ter tido experiência anterior de consulta individual, a cuidadora se 

mostrou tão aberta ao acompanhamento coletivo. Por fim, foi lida a CSC e, em seguida, feito 

seu preenchimento. O retorno foi agendado para o mês seguinte. 

 

 

Terceiro encontro 

 

 

Houve o retorno da cuidadora do encontro passado e novamente a enfermeira 3 não 

esteve presente, dessa vez, devido ao envolvimento com outras atividades na Unidade de 

Saúde, como apontam Nauderer e Lima (2008). 

Estes autores citam que os enfermeiros costumam se deter no cumprimento das 

atividades de outros profissionais, quer seja da própria equipe de enfermagem, quer seja dos 

profissionais de nível superior, deixando as ações que lhe competem em segundo plano. Essa 

não priorização das ações que são de sua competência, como o acompanhamento do CD da 

criança, traz implicações para a continuidade e efetividade da assistência de enfermagem. 

No momento do levantamento da condição atual da criança, a cuidadora abriu a 

caderneta da criança e começou a ler o que tinha escrito ao longo do mês na página 

“anotações”: os eventos mais marcantes da situação saúde-doença da criança, contemplando a 

data de início e término, sintomas apresentados e cuidados prestados. 

Demonstrou assim o entendimento e a aplicação do conhecimento discutido no grupo 

passado, e o compromisso com a saúde de sua criança, corroborando Freire (1979), que diz 

que na medida em que o homem conhece, tende a se comprometer com a própria realidade. 
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A cuidadora foi elogiada pela iniciativa, sendo discutido cada ponto anotado. Por 

exemplo, havia na caderneta que no dia 10 de maio a criança tinha apresentado dois 

“sapinhos”, não tendo sido realizado nenhum cuidado para solução desse problema. 

Assim, se discutiu sobre a higienização bucal da criança com fralda úmida e água 

mineral. A cuidadora relatou que julgava não ser preciso fazer a higiene oral da criança, mas 

que a partir daquele dia passaria a fazer. 

 

 

Quarto encontro 

 

 

Por estar em meados do mês de junho, mês das festividades juninas e da Copa do 

Mundo 2010, em algumas sextas-feiras não houve expediente. Assim, para que fosse possível 

o atendimento de todas as áreas no acompanhamento coletivo nesse mês, optou-se por unir 

duas áreas de abrangência nesse encontro: a área 1 e a área 3. Sendo o quinto encontro da área 

1. 

O problema é que só houve o prazo de uma semana para que os ACS avisassem a 

mudança da data do atendimento coletivo a todos os cuidadores participantes dessa ação, 

moradores das áreas 1 e 3. 

Só estiveram presentes duas cuidadoras, uma de cada área de abrangência. Da área 1 

foi a mãe que veio acompanhada do cônjuge no primeiro encontro (o único sujeito do sexo 

masculino desse estudo) e da área 3 foi a mesma cuidadora que veio no encontro passado. 

Nenhuma das enfermeiras compareceu ao grupo, pois se comprometeram com o 

preenchimento dos dados do SIAB, mais uma vez priorizando as atividades burocráticas. 

O encontro foi descontraído, com bastante diálogo e participação das cuidadoras. Ao 

final do grupo, o pai da criança chegou e foi iniciada uma partilha sobre a nova vacina 

preconizada pelo Ministério da Saúde (pneumocócica). O mesmo demonstrou conhecimento 

sobre o tema, inclusive com citações de termos científicos em sua fala. 

Por fim, foi dito as cuidadoras que o próximo encontro seria individual e na sala 

ambulatorial de cada enfermeira, uma vez que essa resolução havia sido pactuada na última 

reunião de avaliação. 
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5.3.4.4. Descrevendo os acompanhamentos coletivos da área 4 

 

 

Primeiro encontro 

 

 

A enfermeira 4 esteve durante todo o encontro, sendo bem participativa e animada 

com a nova estratégia de atendimento. Explicou às usuárias que o grupo facilitaria a troca de 

experiências e não seria preciso esperar para ser atendida (como na consulta individual), além 

disso, as cuidadoras é quem realizariam os procedimentos de medir a criança e anotar na 

caderneta.  

Nesse encontro, se conseguiu reunir cinco cuidadoras, destas, três possuíam o ensino 

médio completo e três tinham menos de 20 anos e eram solteiras. 

No desenvolvimento do grupo, as usuárias foram pouco participativas, restringindo-se 

a responder aos questionamentos. Apesar disso, não demonstraram aparentemente insatisfação 

com o encontro. Talvez essa postura estivesse relacionada com a maneira comum de 

comportar-se nas consultas no serviço de saúde, bem como timidez ou receio. 

Shor e Freire (1986) destacam que é preciso compreender que no diálogo tem-se o 

direito de permanecer em silêncio. Porém, nesse caso, o tamanho reduzido do grupo 

comprometeu a sua condução, uma vez que em uma ação de diálogo requer um número 

razoável de participantes abertos ao debate. Nessa situação, somente uma cuidadora esteve 

mais participativa.  

Essa cuidadora possuía três filhos, 29 anos, ensino médio completo, em união 

consensual e renda de 2,5 salários mínimos. Contemplando o perfil das usuárias assíduas ao 

grupo. 

 

 

Segundo encontro 

 

 

Neste grupo esperava-se o retorno das cinco cuidadoras e seus lactentes de dois meses 

de idade, porém somente três compareceram, além de uma cuidadora que veio pela primeira 

vez (sua criança tinha 18 dias de vida). 



85 

 

As crianças estavam em AME, sendo que uma cuidadora relatou ter ofertado leite 

artificial a sua criança duas vezes, quando precisou sair de casa. Então, se discutiu a 

possibilidade das mães retirarem o leite e deixá-lo em casa para ser oferecido à criança. 

Foi relatado ainda que duas crianças apresentaram cólicas e uma apresentou gases. Foi 

questionado por uma cuidadora sobre o uso de aspirina quando a criança estivesse com dor de 

cabeça. Foi feita a pergunta para as outras cuidadoras, permitindo que elas opinassem sobre o 

assunto, discutindo sobre a dor da criança e o uso da medicação. Por fim, fez-se a síntese da 

discussão. 

As usuárias, apesar de se manterem caladas a maior parte do tempo, contribuíram com 

algumas partilhas e realizaram sem dificuldades os procedimentos, demonstrando maior 

participação do que no encontro passado. Buscou-se estimular a participação ativa das 

cuidadoras, ressaltando para elas que a finalidade do acompanhamento coletivo também era a 

troca de experiências. 

Ao final do grupo, detectou-se em duas crianças a presença de granuloma umbilical, 

sendo que uma delas já estava em tratamento. Baseados em Freire (1979), foi permitido que 

as usuárias aprendessem uma com a outra. Assim, a cuidadora que já estava fazendo em casa 

a aplicação do nitrato de prata (medicação recomendada para tratamento do granuloma 

umbilical) ensinou a outra mãe a fazer no seu lactente. 

 

 

Terceiro encontro 

 

 

Neste dia se desenvolveu o grupo no auditório da UBSFCN (recém-inaugurado), 

comparecendo três cuidadoras do encontro passado, além de uma cuidadora que veio pela 

primeira vez.  

A enfermeira 4 esteve presente no grupo, mas interveio poucas vezes, sendo a 

coordenação desenvolvida pela facilitadora. Sobre isso, Shor e Freire (1986) trazem que os 

profissionais têm, por vezes, dificuldades em participar desse tipo de ação, pois temem o 

constrangimento de reaprender sua profissão diante dos outros e a rejeição da nova prática 

pelos sujeitos participantes. 

Duas crianças apresentaram sintomas de infecção respiratória aguda, sendo que uma 

delas estava em aleitamento artificial devido ao uso de antibiótico pela mãe (esta teve 
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infecção puerperal). Outra cuidadora relatou o uso de chá preto na alimentação da criança 

devido dificuldades da lactente em defecar. 

Coletivamente, foram discutidos todos esses aspectos, contando com uma maior 

participação das cuidadoras quando comparado aos dois encontros passados, permitindo aferir 

que com o passar dos encontros as cuidadoras foram se tornando mais participativas. 

 

 

5.3.3.5. Descrevendo os acompanhamentos individuais 

 

 

Ao final do período de coleta de dados, o acompanhamento do CD das crianças foi 

realizado na sala ambulatorial, buscando avaliar o aprendizado das mães e favorecer o 

atendimento de suas necessidades individuais. 

Assim, foram atendidas às cuidadoras das áreas de abrangência 1, 2 e 3, totalizando 

seis usuárias, sendo quatro da área 2 e uma da área 1 e uma da área 3. Todas já tinham 

frequentado pelo menos dois grupos de acompanhamento coletivo e três delas tinham outros 

filhos que já haviam sido atendidos no acompanhamento individual. 

As enfermeiras novamente não puderam realizar os atendimentos devido ao período de 

férias (enfermeira 2) e envolvimento com outras atividades na UBSFCN (enfermeiras 1 e 3). 

Nas consultas, as cuidadoras restringiram-se a responder aos questionamentos, 

assumindo uma postura passiva, não havendo oportunidade de avaliar adequadamente os seus 

aprendizados. 

Apesar de as cuidadoras conhecerem a facilitadora e demonstrarem ao longo dos 

grupos empatia e desenvoltura, somente uma cuidadora desejou realizar o exame físico da 

criança. 

O tempo do primeiro atendimento durou mais do que o comumente, e a segunda 

cuidadora quando entrou na sala ambulatorial demonstrou preocupação com as outras que 

estavam esperando lá fora. 

Talvez esse possa ser um dos aspectos que gerou a passividade e pouco diálogo das 

usuárias, outros fatores podem estar relacionados à organização do espaço (a facilitadora 

sentou-se de um lado da mesa e a cuidadora do outro, diminuindo o contato físico). 

Diante desses resultados descritos em cada encontro de acompanhamento coletivo, 

pode-se aferir que houve pouca participação das enfermeiras – as enfermeiras 1 e 3 estiveram 
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somente em alguns momentos de cada encontro, enquanto as enfermeiras 2 e 4 foram mais 

presentes nos grupos de suas áreas; sendo as cuidadoras dessas duas últimas áreas as mais 

assíduas. As usuárias envolvidas no acompanhamento coletivo, por vezes, reclamaram a 

ausência das enfermeiras, evidenciando o vínculo profissional-cliente. 

Dado o alto percentual de faltosos ao grupo (53,8%), buscou-se através de visitas 

domiciliárias, realizadas junto com os ACS, levantar as principais razões desse absenteísmo. 

As cuidadoras relataram esquecimento da data do acompanhamento, apesar dessa informação 

constar na caderneta da criança, além de preferirem o atendimento individual por se sentirem 

inibidas no coletivo, dificuldade de acessibilidade ao serviço de saúde e não ter quem cuide de 

seu outro filho no horário do atendimento. 

As enfermeiras, por sua vez, destacaram que o grande índice de faltosos ao 

acompanhamento coletivo pode estar relacionado à sobreposição de atendimentos, uma vez 

que muitas cuidadoras que frequentaram essa ação coletiva também estiveram agendadas 

naquele mesmo mês para o atendimento individual. Assim, as cuidadoras optaram pelo 

atendimento individual em detrimento do coletivo. 

No que tange às discussões realizadas nos encontros, por vezes houve respostas 

monossilábicas, silêncio e sobreposição das falas da facilitadora e enfermeiras em detrimento 

da participação das usuárias. Porém, em outros momentos também houve troca de 

experiências, envolvimento e iniciativa das cuidadoras no desenvolvimento das ações. 

 

 

5.3.4. Avaliando o acompanhamento coletivo junto aos sujeitos envolvidos 

 

 

Para se refletir sobre o processo educativo, Freire (1979) destaca que é preciso pensar 

sobre o próprio homem e sobre nós mesmos, assim partiu-se para o processo de avaliação da 

ação na visão das enfermeiras e das cuidadoras. 

Foi apreendido, por meio da avaliação das cuidadoras participantes desse estudo, 

quatro temas geradores: a descoberta do conhecimento; o auxílio nos cuidados prestados; a 

diminuição no tempo de espera pelo atendimento; e a troca de experiências, conforme 

retratado no quadro temático 5. 
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TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Descoberta do conhecimento “Aprendi sobre alimentação” (cuidador 1). 

“Fizemos um monte de coisa que já nem sei o que é... pesou, tirou as 

medidas...é bom” (cuidador 3). 

“Melhor do que o individual. Eu achei. Porque a gente tira as dúvidas, 

todo mundo” (cuidador 5). 

“Achei bom, tirou as dúvidas” (cuidador 6). 

“Aprendi a medir o perímetro cefálico, sobre alimentação, sobre 

vacinação” (cuidador 9). 

“Hoje a gente olhou as vacinas, todo mês tem que olhar as vacinas. 

Falou um pouco sobre tudo. Fica mais fácil, a gente fica sabendo de 

coisas que não sabia” (cuidador 18). 

“Foi verificado peso, altura, verificado o tamanho normal da cabeça, 

foi esclarecido algumas coisas sobre a vacina BCG, sobre a menina, 

como cuidar da menina, como cuidar do menino” (cuidador 19). 

“[aprendi] sobre a importância das vacinas” (cuidador 23). 

Auxílio nos cuidados prestados “Aqui a gente aprende melhor a conduzir a criança, porque sozinha a 

gente fica sem saber o que fazer. Ficou melhor porque pode atender 

até duas pessoas, três, de uma vez só” (cuidador 17). 

“Porque qualquer coisa a gente pensa que só acontece com a gente, só 

que acontece com várias pessoas ao mesmo tempo, e a gente não 

sabe. Se tivermos essa experiência todos os meses a gente vai saber 

cuidar melhor. Saber mais coisas, mais coisas e mais coisas...Para a 

gente poder ficar sabendo e cuidar em casa também. Poder ajudar 

também. E às vezes acontece uma coisa antes que a gente venha a 

consulta. A gente tem que vir procurar. Se tudo que a criança  sentir a 

gente for procurar um pronto socorro, nada resolve” (cuidador 18). 

Diminuição no tempo de espera 

pelo atendimento 

“É mais rápido. Ali [no ambulatório] demora e não dá para falar tudo 

que quer. A gente já entra naquela, porque quando a gente sai a outra 

já está esperando com a cara desse tamanho, falando: está contando 

um livro? Fazendo um livro é lá dentro?” (cuidador 5). 

“Foi mais legal do que está lá fora esperando” (cuidador 6). 

“Não fica esperando” (cuidador 11). 

Troca de experiências “Na verdade é uma troca de experiências, porque o que acontece com 

a minha menina pode não estar acontecendo com a menina dela, e o 

que estar acontecendo com a menina dela pode não estar acontecendo 

com a minha menina, como pode estar acontecendo. A experiência 

dela serve para mim, e a minha experiência serve para ela. O bom do 

coletivo é isso, não é só o enfermeiro falando, as pessoas vão falando 

e a gente vai ouvindo. Às vezes a gente até fica com dúvida, porque 

se esquece de perguntar. A gente está no coletivo (CD coletivo) e uma 

pessoa diz „isso já aconteceu com a minha menina‟, daí a gente acha 

que é normal. A experiência do outro nos ajuda também a ter 

experiência” (Cuidador 19) 

Quadro temático 5. Respostas qualitativas das cuidadoras pesquisadas sobre o que elas acharam do 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança coletivo. 

 

Segundo Freire (1979, p.92) “a prática educativa será tão mais eficaz quanto, 

possibilitando aos educandos o acesso a conhecimentos fundamentais ao campo de que se 

formam, os desafie a construir uma compreensão crítica de sua presença no mundo”. 

Assim, as cuidadoras destacaram a aprendizagem de práticas e conhecimentos 

relativos ao acompanhamento do CD da criança, enfatizando que esse aprendizado favorece a 
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elucidação das dúvidas e facilita a prestação de cuidados no domicílio, não precisando 

recorrer à instituição de saúde sempre que a criança apresentar alguma intercorrência. Essas 

afirmações corroboram o estudo de Ferricini (2008) que encontrou que a ação de educação em 

saúde é um espaço privilegiado de aprendizado dos cuidados à criança pelas mães. 

Demonstrando nesse estudo que as usuárias não abordaram somente o conhecimento 

adquirido, mas a sua aplicação no cotidiano.  

O fato de não ficarem esperando para serem atendidas, também foi apontado pelas 

cuidadoras, destacando que no atendimento coletivo tem mais oportunidade de falar o que se 

deseja do que no individual. Além de ter a oportunidade de dialogar e trocar experiências com 

os outros sujeitos do grupo, reconhecendo que isto favorece o entendimento do processo 

saúde-doença de suas crianças. 

Após o primeiro encontro de acompanhamento coletivo, as enfermeiras responderam 

ao questionamento: “O que você achou do grupo hoje?”, com exceção da enfermeira 4, que 

não pôde responder devido à indisponibilidade de tempo. Segue abaixo o quadro temático 

contendo os temas geradores e as respostas correspondentes. 

 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Levantando as questões de 

infraestrutura e organização 

do grupo 

“A gente tem que dar espaço para que isto (as queixas) seja discutido 

no grupo...As duas mães lá fora disseram que gostaram da proposta e 

que irão voltar, agora um pai reclamou, o pai que fala mais, porque eu 

não fiquei o tempo todo no grupo. Isso foi uma falha porque eu não 

estava me policiando com relação a isso. Está no grupo e não sair...só a 

minha área já cobriu o espaço. Eu queria um grupo fechado...você tem 

duas igrejas na sua área que a gente poderia pegar um espaço, se a 

gente conseguir o espaço aí tem como fazer o grupo maior” (Enf. 1). 

“É importante a gente ter uma sequência. A gente deve começar 

primeiro pelo exame físico...de repente a gente marca de oito horas, dá 

quinze minutinhos. Porque hoje eu já fui colocando: procurem chegar 

na hora, porque isso dá trabalho ao funcionamento do grupo...as 

próximas crianças como elas vão ser encaixadas?” (Enf. 2). 

“É complicado colocar seis [cuidadoras] dentro dessa salinha. É bom 

que seja com três, quatro no máximo. Agora também não dá para ficar 

atendendo três, quatro por encontro” (Enf. 3). 

Processo de trabalho “Porque a gente não vai aumentar a agenda para atender duas vezes [no 

mês] no acompanhamento coletivo...Eu ficaria com três sextas livres 

para atender as minhas gestantes” (Enf. 2). 

“É um desafio para o serviço, pensar como esse projeto pode se manter 

independente da atuação da universidade, porque a equipe não está 

engajada, a médica não está, os agentes não estão, eles não estão aqui, 

não estão vindo...tudo fica muito para o enfermeiro, não é para ser 

assim” (Enf. 3). 

Participação das cuidadoras “eu acho válido, é interessante, é um fazer diferente. E isso dá mais 

autonomia para a mãe, empondera mais ela...não podemos colocar na 

cabeça da mãe a ideia de que acabou a consulta individual, porque 

ninguém tem cara de fazer só CD coletivo e nem sempre vai ser 

possível...do jeito que está sendo feito é preciso ter sempre alguém do 

lado das mães: vendo, orientando, cuidando da atividade delas...eu não 
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sei onde tocar na questão de interesse delas, para que isso se transforme 

em ato vivo. Eu acho que pelo menos, conhecendo um pouco mais, 

avaliando junto, ela tem condição de participar mais do crescimento 

dessa criança, e não tendo aquela consulta só perguntando” (Enf. 3) 

Quadro temático 6. Respostas qualitativas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: O que você achou do grupo hoje? (após o primeiro encontro) 

 

Nesta primeira avaliação, foi discutido sobre a participação das usuárias, ressaltando a 

necessidade de permitir que as cuidadoras fizessem mais colocações sobre a situação de suas 

crianças, contemplando também as queixas trazidas. Houve, no acompanhamento coletivo, a 

restrição do atendimento à análise do CD das crianças, o que gerou uma busca das cuidadoras 

pelas enfermeiras, ao final do encontro, para discutir a situação de doença também. A partir 

daí, se trouxe a importância de seqüenciar o desenvolvimento das ações, iniciando pelo 

levantamento da situação saúde-doença das crianças até o exame físico e registro (apêndice 

C). A permanência das enfermeiras na ação coletiva e a pontualidade no grupo foi enfatizada 

pelas enfermeiras 1 e 2, respectivamente. Sendo que aquela prometeu estar presente nos 

encontros seguintes. 

Após várias discussões, foi decidido que o acompanhamento coletivo seria realizado 

na Unidade de Saúde, apesar da reforma no auditório (impossibilitando que o grupo fosse 

desenvolvido em um espaço adequado), atendendo de seis a oito cuidadoras por encontro e 

iniciando às oito horas da manhã, com tolerância de quinze minutos. 

A enfermeira 3, por sua vez, no momento de avaliação enfatizou que o 

desenvolvimento do grupo é válido na medida em que desenvolve a autonomia da mãe, 

possibilitando-lhe a oportunidade de realização dos procedimentos no acompanhamento do 

CD da criança. Porém ainda é preciso redimensionar esse fazer em saúde a fim de torná-lo ato 

vivo para os sujeitos envolvidos. 

O trabalho vivo em ato na saúde se desenvolve no encontro entre os usuários e 

profissionais de saúde, que se utilizam principalmente das tecnologias leves (relações 

interpessoais). É neste território de relações imprecisas, que envolvem desejos, comunicação e 

conhecimentos, que se dá a superação do modelo biomédico hegemônico, voltando as práticas 

em saúde para um modelo mais coletivo e centrado nas reais necessidades dos usuários 

(MERHY, 2002).  

No que tange ao processo de trabalho, o envolvimento da equipe de saúde na ação 

coletiva é primordial para que haja continuidade da assistência, independente da atuação da 

equipe da Universidade. Franco e Merhy (1999) trazem que o problema central da mudança 

do modelo assistencial está na reorganização do processo de trabalho, no qual os sujeitos 
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persistem em uma prática médico centrada, continuando a operacionalizar suas ações na 

produção de procedimentos e não na produção de cuidados, sem integrar as práticas 

desenvolvidas pela equipe. 

Um dos grandes desafios no processo de trabalho em saúde pública é a integração das 

ações entre a equipe, ficando, geralmente, as ações de cunho clínico individual a cargo do 

profissional médico, enquanto as ações gerenciais e educativas são desempenhadas pelo 

profissional enfermeiro, não havendo interligação entre esses sujeitos (SCHIMITH; LIMA, 

2009). Não sendo diferente os achados apontados pela enfermeira 3.  

Partindo para o segundo grupo, realizou-se a avaliação apenas com a enfermeira 1. 

Esta não pôde estar presente no encontro coletivo devido à outras demandas. 

 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Interação entre as cuidadoras “O grupo favoreceu a discussão, as mães conversaram como se fossem 

amigas” (Enf. 1). 

Vínculo enfermeira-cuidadora “A mãe veio me procurar para falar sobre o planejamento familiar e 

disse que gostou da discussão, achou importante, o espaço físico era 

menor, não ficavam muito tempo na fila esperando. É difícil para mim 

avaliar pois fiquei pouco tempo. As outras [cuidadoras] que não 

vieram: duas até para o acompanhamento de CD individual são 

resistentes, moram distante, na favela, a mãe ia fazer uma cirurgia de 

amígdalas, e a criança também está sendo avaliada na maternidade 

escola. Uma é adolescente que já estava em aleitamento misto, dorme 

tarde, dorme a manhã toda, mora na favela, já era esperado não vir. [a 

outra] Está tendo uma reforma na favela do detran e ela se mudou 

temporariamente” (Enf. 1). 

Quadro temático 7. Respostas qualitativas da enfermeira 1 da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: O que você achou do grupo hoje? (após o segundo encontro) 

 

Apesar do pouco tempo em que a enfermeira esteve no encontro (somente entrou na 

sala para saber quais usuárias estavam no grupo), a mesma descreveu a interação entre as 

cuidadoras como ponto favorável ao desenvolvimento do grupo. Realmente, as cuidadoras 

neste dia partilharam suas experiências de cuidado e maternidade como se já se conhecessem 

há bastante tempo. A enfermeira demonstrou ainda conhecer as usuárias pertencentes a sua 

área, citando o nome de cada uma das faltosas desse encontro e o motivo da falta. 

Dando sequência ao processo avaliativo, após o terceiro encontro de cada área, no 

início do mês de junho, fez-se uma reunião junto às quatro enfermeiras. A pergunta que 

norteou a discussão foi: “O que você está achando do acompanhamento coletivo?”, sendo 

destacadas nas falas das enfermeiras cinco temas geradores: a reorganização da prática 

coletiva; a construção e a descrição do vínculo; a mudança do modelo assistencial; o processo 

de trabalho e a falta de registros. 
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TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Reorganização da prática 

coletiva 

“eu tinha 16 crianças menores de 4 meses acompanhadas este mês 

pelos agentes de saúde, que é a faixa que a gente mandou chamar. 

Dessas 16 só vieram 2. Se você pegar as crianças da mesma faixa de 

idade, aí você tem que ter reflexos, as dificuldades naquela faixa etária, 

o que tem que ser estimulado por aquela idade e o que tem que ser 

orientado. Ai se você pega faixas etárias diferentes essa explicação vai 

se ampliar muito mais, então vai demandar muito mais tempo” (Enf. 1). 

“Agora com esse espaço novo ai, eu acho que a gente vai até poder 

ficar melhor...Então, eu acho que poderia fazer assim: nasceu, foi feita 

a visita [domiciliária], tinha-se o primeiro acompanhamento de CD 

coletivo, depois um acompanhamento individual...não sei. No seguinte 

já seria um individual, depois um coletivo no 3º mês, no 4º mês um 

individual, ai no 5º teria um coletivo, aí a gente pensaria no 6º e 7º 

talvez individual e no 8º coletivo” (Enf. 2). 

“Eu acho que a gente poderia pensar em acabar com esta classificação, 

fazer uma experiência, de pegar crianças de 0 a 6 meses. Porque na 

minha área não nasceu nenhuma criança. O CD coletivo da minha área, 

até onde eu saiba, não tem. Na primeira reunião vieram duas, depois 

veio uma e na terceira vieram duas mães. Então, em três seções, em 

datas diferentes, nós conseguimos atingir cinco ou seis crianças e ainda 

tivemos a situação de uma mãe que veio na primeira reunião, e não 

compareceu na segunda. Quanto mais heterogêneo o grupo é melhor 

para o aprendizado. Você está encontrando essas mães uma vez por 

mês com as crianças na mesma faixa etária, todas nas mesmas 

condições. Se pelo menos duas de nós, com as meninas da universidade 

ficássemos com um grupo dos menores e dos maiores para trabalhar, 

daria certo” (Enf. 3). 

Construção e descrição do 

vínculo 

“Existem aquelas que a gente sabe, que independente do CD ser 

coletivo nesse sistema ou sendo o da gente, elas virão da mesma forma, 

porque a gente sabe que são aquelas mães que são realmente 

responsáveis...Eu sinto necessidade de eu estar todas às vezes em que 

tiver pessoas da minha área. Porque eu preciso estar escutando para 

saber o que está se passando e até para um dia que vocês não estiverem 

aqui ou quando me procurar fora do dia, que eu saiba o que está 

acontecendo” (Enf. 2). 

Mudança do modelo 

assistencial 

“Para mim está sendo uma ansiedade, porque o meu grupo é o grupo 

que começou com maior número de crianças, apesar de saber que a 

minha área tem uma certa dificuldade na questão de prevenção, de 

promoção de saúde, sempre teve dificuldade de reunir o coletivo. Eles 

são muito mais individuais. Agora, o que eu acho interessante é que 

você começa a discutir com as mães e elas acham que é um momento 

legal, é um momento de aprendizado, de melhor aproveitamento, com 

interação maior com o profissional. Mostram todos os fatores positivos, 

mas aí na reunião seguinte elas não vem...o que eu percebo é que na 

consulta individual a gente não consegue dar conta de tanta coisa que é 

um CD, e no coletivo é muito mais fácil. Está sendo muito viável, 

mesmo só com duas mães como foi a última reunião, é válido” (Enf. 1). 

“Eu confesso, como foge de uma forma que a gente costuma fazer, às 

vezes a gente se perde um pouco, talvez no controle dessa mãe...Até 

porque às vezes ela [a cuidadora] acha que no individual ela vai ter toda 

a atenção. Quando a gente fala em acompanhar o CD, a gente fala em 

criança sadia, mas a realidade da gente não é criança sadia, é criança 

que vem para o CD sempre com alguma coisa, às vezes não é uma 

coisa de urgência, mas é uma dermatite, uma assadura, um estado 

gripal” (Enf. 2). 
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“Eu sei também que os alunos do estágio vão continuar com a criança 

individualmente, avaliando, e também não vamos abrir mão disso. Nem 

a gente tem a garantia de que daria suporte [ao atendimento] a 

continuidade do coletivo” (Enf. 3) 

Mudança no processo de 

trabalho 

“eu não consigo estar em todos os momentos, eu acho que pelo menos 

uma pessoa da equipe de saúde daquela área deveria estar. Eu acho que 

tem que ter essa relação com a equipe. Não só a UFRN” (Enf. 1). 

“Isso tem que se adequar com a minha agenda. Porque eu atendo pré-

natal sexta-feira. Eu não tenho médico na área...eu tenho que ter a sexta 

para atender as gestantes, porque para eu deslocar isso para os outros 

dias, vai mexer com outros atendimentos” (Enf. 2). 

“A orientação da secretária municipal de saúde é que o ACS não pode 

nem pesar uma criança, não pode mais participar da campanha de 

vacinação. Foi repassado agora que até os agentes que foram treinados 

para auxiliar na educação física não vão poder mais... mas eu acho legal 

que eles entrem, que leiam o cartão junto com a mãe, mas não 

preencher...Eles estão procurando qualquer que seja o desvio de função 

para poder ganhar causa trabalhista...Sempre lembrando que o CD 

coletivo não vai ter um suporte a vida toda de vocês [universidade] e 

esse projeto, se for bom, pode ficar no serviço e ser mantido pelas 

equipes de saúde da família futuramente” (Enf. 3). 

Falta de registros “O que eu senti necessidade é de um registro. Porque a gente faz aqui o 

CD coletivo, avalia a criança, as dificuldades que a mãe tem com 

amamentação, a questão de alimentação, de sono, vacinação e não está 

registrando. E aí tem momentos que está precisando desse registro e 

não tem. Então, se vai dar continuidade ao CD coletivo, não vai ser só 

de um mês. Vai com três, com quatro. Vão ser vários registros. Porque 

alguns que eu procurei da minha área, não tinha” (Enf. 4) 

Quadro temático 8. Respostas qualitativas das enfermeiras da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: O que você está achando do acompanhamento coletivo? (após o quarto encontro) 

 

Franco e Merhy (1999) referem que no processo de mudança do modelo assistencial, 

surgem importantes barreiras relacionadas à estrutura organizacional dos serviços, às 

referências epistemológicas e aos comportamentos estereotipados dos sujeitos envolvidos. 

Assim, as enfermeiras denotaram que o fazer coletivo é uma aprendizagem prática 

inovadora, válida, mas há uma dificuldade em romper com a prática individual comumente 

realizada. As cuidadoras, após três meses de acompanhamento coletivo, também demonstram 

enraizamento no modelo assistencial clínico individual, buscando o atendimento individual 

após a ação coletiva para partilharem, retirarem dúvidas ou simplesmente mostrar suas 

crianças a enfermeira responsável por sua família. Foi registrado também nesse período um 

grande número de faltosos à ação coletiva. As cuidadoras faltosas, em sua maioria, retornaram 

ao atendimento individual, sendo ressaltado pela enfermeira 2 que as usuárias julgam que 

nesse tipo de atendimento terão a atenção do profissional totalmente voltada para ela. 

Apesar de avaliarem positivamente a ação coletiva, as cuidadoras costumam não 

retornar no próximo encontro. Espiridião e Trad (2005) apontam que a maioria dos estudos 

que avaliam a satisfação dos usuários quanto ao atendimento prestado, referem resultados 
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positivos. Porém este fato pode estar relacionado a alguns viéses, como o receio dos usuários 

em perderem o direito ao serviço, omitindo questionamentos e críticas negativas, e a gratidão 

dos clientes pelo atendimento, avaliando a possibilidade de acesso e não a qualidade do 

atendimento, além do que fatores como a afinidade dos usuários com os profissionais ou com 

o pesquisador influenciam o posicionamento da clientela. 

Segundo os autores supracitados, os usuários dos serviços públicos, em sua maioria 

indivíduos que possuem condições precárias socioeocômicas, “buscam os serviços de forma 

assistencial (para o atendimento médico e busca de medicamentos e vacinas). Estes usuários 

interessam-se mais por um padrão mínimo de sobrevivência do que pela própria qualidade dos 

serviços” (ESPIRIDIÃO; TRAD, 1999, p.205). 

Corroborando essa afirmação, a enfermeira 1 apontou a dificuldade das usuárias 

residentes na sua área de atendimento em participarem das ações de cunho promocional ou 

preventivo, priorizando o atendimento individual pautado em queixas e medicalizante. 

Assim, é preciso considerar também que a prática de acompanhamento coletivo visa 

atender as crianças sadias, não sendo esta, porém, a realidade da maioria das crianças que 

frequentam o atendimento na Unidade de Saúde em estudo. Sendo enfatizado pela enfermeira 

3 a necessidade de coexistirem ambas as práticas assistenciais (individual e coletiva). 

Diante dessa problemática, se decidiu, conjuntamente, alternar o acompanhamento do 

CD das crianças, sendo realizado um mês coletivo e no outro individual. Este facilitaria a 

avaliação do aprendizado de cada cuidadora e proporcionaria o não rompimento abrupto com 

o modelo assistencial vigente. 

Novamente foi discutido sobre a faixa etária das crianças envolvidas nesta ação 

coletiva e a organização do grupo por área de abrangência, uma vez que o auditório tinha sido 

inaugurado. Viu-se que unir as crianças de zero a seis meses de idade em um mesmo encontro 

coletivo seria inviável, devido às diferenças apresentadas entre as crianças nesse intervalo 

etário. Então, optou-se por estruturar dois grupos: um envolvendo as crianças de zero até 

quatro meses de idade, favorecendo a prática do aleitamento materno exclusivo, tendo em 

vista os altos índices de desmame precoce, além de contribuir com as discussões sobre 

vínculo materno e reflexos primitivos. O segundo grupo compreenderia as crianças de cinco a 

oito meses fortalecendo as discussões sobre introdução de novos alimentos. 

Não seria possível também abranger as quatro áreas em um só grupo, devido a 

dificuldades de conciliação nas agendas das enfermeiras. Assim, ficou decidido que a faixa 

etária de zero a quatro meses seria organizada em dois grupos: um envolvendo as áreas 2 e 3 
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(na quinta à tarde), e outro com as áreas 1 e 4 (na sexta à tarde), de acordo com a 

disponibilidade de horários das enfermeiras. O grupo abrangendo as crianças de cinco a oito 

meses seria na sexta pela manhã com todas as áreas. 

Por fim, buscando fortalecer o desenvolvimento da ação grupal, se decidiu que o 

acompanhamento só passaria a ser alternado com o individual a partir do quinto mês de vida 

da criança. Assim, foi reorganizado o cronograma de atendimento de acompanhamento do CD 

das crianças na UBSFCN. 

Mais uma vez, nesse processo avaliativo, também foram ressaltadas questões 

referentes ao processo de trabalho, como a falta de médico na área 2, sobrecarregando a 

demanda de atendimentos da enfermeira 2; a dificuldade da enfermeira 1 em permanecer no 

grupo devido a outras atividades; a necessidade de envolvimento da equipe de saúde, porém o 

ACS não poderia participar diretamente das ações desenvolvidas no grupo, segundo a 

Secretaria Municipal de Saúde (citado pela enfermeira 2). 

Outro fator que merece destaque foi a discussão fomentada pela enfermeira 4 sobre 

registro no prontuário familiar. A evolução das crianças acompanhadas no CD coletivo foi 

realizada pelas monitoras (acadêmicas de enfermagem), sob supervisão da facilitadora 

(enfermeira). Porém, devido a uma falta de organização do arquivo da UBSFCN, por diversas 

vezes esse registro foi feito em folhas avulsas (o prontuário familiar não foi encontrado) e 

entregues pela facilitadora às enfermeiras responsáveis. Talvez, nesse itinerário, algum 

registro possa ter sido danificado ou perdido, por isso, a colocação da enfermeira 4 que disse 

sentir falta dos registros, ressaltando não tê-los encontrado quando buscou. 

Assim, foi desenvolvido o quarto encontro de acompanhamento coletivo das crianças 

por área, uma vez que já estava agendado com as cuidadoras, e a partir de julho passou a ser 

realizado os atendimentos individuais, já explicando as cuidadoras como seria a nova 

metodologia de atendimento (alternando coletivo e individual). 

Considerando que a área 2 apresentou o maior número de cuidadoras assiduas aos 

encontros no período da coleta de dados, no início do mês de agosto a pesquisadora retornou à 

Unidade e participou do acompanhamento coletivo dessa área. Nesse momento, somente uma 

cuidadora da área 2 compareceu (Cuidadora 11). Sendo aplicado junto a ela um questionário 

avaliativo (apêndice E). 

Na opinião da cuidadora o acompanhamento do CD é importante para prever algo 

errado que possa acontecer com a criança, estando sua motivação em frequentar mensalmente 

o CD coletivo associada ao bem estar da criança. No atendimento coletivo, a mesma relatou 



96 

 

ter aprendido a aferir o peso, comprimento e perímetro cefálico da criança. Apesar de já ter 

sido atendida pelo modelo individual e coletivo, tal usuária não observou diferença nas 

formas de atendimento, julgando que o atendimento individual é necessário quando se tem 

alguma dúvida pessoal. A cuidadora conceituou a CSC como o instrumento no qual ficam 

todos os dados da criança, não relatando dificuldades em preenchê-lo. 

Após entrevistar essa cuidadora, também buscou-se junto a enfermeira saber qual o 

motivo, na opinião dela, da falta das usuárias ao CD coletivo. A enfermeira 2 demonstrou 

conhecer bem as usuárias faltosas conforme nos mostra o quadro temático abaixo: 

 

TEMA GERADOR RESPOSTA 

Vínculo enfermeira-cuidadora “é de se esperar que algumas mães faltem. Você percebe quando vê a 

característica delas. A que veio hoje: você vê pela idade dela [24 anos], 

não que quem seja mais nova seja irresponsável. Ela é mais preocupada 

com o filho, mais madura emocionalmente. A cuidadora... [sujeito 8] 

também é assim: justificou a ausência, ela vê a importância do CD. ... 

[sujeito 6] retornou ao trabalho, também é preocupada com o filho. 

Talvez não tenha conseguido quem traga o filho ao CD. A gente que 

tem o convívio com elas, sabe mais ou menos como é cada uma, a 

gente já conhece, já percebe” (Enf. 2). 

Quadro temático 9. Respostas qualitativas da enfermeira 2 da Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade 

Nova sobre a questão: O que você achou do grupo hoje? (após o quinto encontro) 

 

Conforme visto nos dados supracitados, percebemos que a enfermeira 2 ressaltou que 

há um perfil de mães assíduas ao acompanhamento de CD das crianças, ressaltando que 

algumas mães veem a importância dessa ação, demonstram-se preocupadas com a saúde de 

seus filhos e são mais maduras emocionalmente. 

Assim, buscou-se nesse estudo ampliar o olhar, envolvendo alguns aspectos 

institucionais, operacionais, gerenciais e, até mesmo, financeiros. Sendo possível 

compreender o motivo de os resultados obtidos não serem em sua totalidade os esperados, não 

nos voltando apenas para “o que queremos e o que definimos como ideal mas, 

fundamentalmente, procurando compreender tanto o comportamento da realidade sobre a qual 

queremos agir, quanto de que forma agiremos sobre ela” (GIOVANELLA, 2008, p. 45). 

Salientando que na análise de uma ação em saúde não se pode deter a atenção somente 

na sua finalidade, pois corre-se o risco de somente avaliar a sua implementação do ponto de 

vista da efetividade, e não abranger os fatores envolvidos e as ações concretas que poderiam 

ser executadas para melhorá-la. 
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Considerações finais 

“Tentar a conscientização dos indivíduos com quem se trabalha,  

enquanto com eles também se conscientiza, este e não outro nos  

parece ser o papel do trabalhador social que optou pela mudança”  

Paulo Freire (1979, p. 60) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo se propos a análise da assistência à criança no acompanhamento coletivo 

do seu Crescimento e Desenvolvimento (CD) na UBSFCN, junto às enfermeiras e às 

cuidadoras. 

Considerando que o acompanhamento coletivo é afetado e afeta as instituições (de 

ensino e serviço), as áreas (cultural, financeira e sócio-política) e as relações entre os sujeitos 

que a compõe (administradores, profissionais, usuários e docentes e discentes), torna-se 

necessário discorrer alguns aspectos relacionados a esse contexto. 

Na UBSFCN encontrou-se que o acompanhamento do CD das crianças, prática 

construída historicamente, é realizado pelas enfermeiras ainda baseado no modelo biomédico 

hegemônico, pautado em queixas, individualizado, com escassez de registros e firmado na 

passividade dos usuários, sendo estes vistos como objetos das intervenções em saúde. Essa 

ação também é desenvolvida pelas acadêmicas de enfermagem sob supervisão das docentes 

responsáveis, implicando na formação profissional das estudantes. 

Esse diagnóstico da realidade revelou as enfermeiras e as pesquisadoras a necessidade 

de mudança na prática assistencial. A busca por um fazer mais coerente com o modelo de 

saúde contra-hegemônico, ou seja, que valorizasse a participação ativa das usuárias e as ações 

de promoção à saúde, conduziu ao acompanhamento coletivo do CD das crianças. Assim, 

foramplanejados e umplementados conjuntamente a ação coletiva direcionada à atenção a 

saúde da criança. 

É importante ressaltar que a parceria ensino-serviço firmada entre a UBSFCN e a 

UFRN facilitou o desenvolvimento desse estudo, uma vez que já havia uma interlocução entre 

os sujeitos envolvidos (pesquisadoras e profissionais da Unidade de Saúde), abertura ao 

diálogo e incentivo a novas práticas assistenciais. 

Em todas as etapas desse estudo, a metodologia da pesquisa-ação favoreceu o 

envolvimento dos sujeitos e a articulação da intervenção com a pesquisa científica, enquanto 

que os princípios Freireanos proporcionaram uma auto-avaliação e auto-crítica no momento 

da análise dos dados levantados. 

Na concretização da pesquisa-ação alcançou a participação das quatro enfermeiras que 

atuam na UBSFCN e de vinte e seis cuidadoras de crianças, inicialmente na faixa etária de 

zero a dois meses. Nesse sentido, o acompanhamento coletivo do CD das crianças foi 
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desenvolvido sistematicamente pelas cuidadoras sob supervisão das enfermeiras e 

facilitadora, abrangendo a cada encontro: o acolhimento das cuidadoras na Unidade de Saúde, 

a apresentação da proposta metodológica da ação coletiva, o levantamento dos dados da 

situação de saúde das crianças (anamnese e exame físico) através de questionamentos feitos as 

cuidadoras, a discussão dos achados clínicos e o registro na CSC e no prontuário familiar. 

O envolvimento  das cuidadoras lhes oportunizou a realização  dos procedimentos, 

como a aferição das medidas antropométricas e o preenchimento do gráfico da CSC, 

tornando-as co-participantes do processo de cuidar sem, entretanto, desobrigar as 

profissionais do compromisso na prestação do atendimento. 

Essa estratégia de acompanhamento coletivo permitiu às cuidadoras a aprendizagem 

de novos conhecimentos, a troca de experiências, o auxílio nos cuidados domiciliários, além 

de diminuir o tempo de espera pelo atendimento e oportunizar maior tempo de discussão 

sobre a situação de saúde da criança, diferenciando-se do atendimento ambulatorial. 

Corroborando essa afirmação, as enfermeiras referiram que o grupo favoreceu à 

participação ativa e maior interação entre as cuidadoras. Assim, algumas cuidadoras passivas 

no primeiro encontro, participaram ativamente nos encontros posteriores.  

Porém, também a pesquisadora se deparou com algumas dificuldades nesse processo. 

A primeira delas foi com relação ao espaço físico para desenvolvimento da atividade. Teve-se 

a disposição somente a sala de situação e estudos, espaço com aproximadamente 12 m², ou 

seja, insuficiente para abarcar todas as crianças de zero a seis meses de idade atendidas na 

Unidade de Saúde. Como solução para tal problema, a ação coletiva foi dividida por equipe de 

saúde da família, ou seja, em quatro grupos. 

Da parte das cuidadoras, constatou-se a falta de motivação de algumas, refletido no 

alto percentil de faltosas (53,8%), e o forte enraizamento do modelo hegemônico, percebido 

através da passividade de algumas usuárias e procura pelo atendimento individualizado. 

As enfermeiras, por sua vez, demonstraram dificuldades em modificar o seu fazer 

cotidiano, quer na prática propriamente dita do acompanhamento do CD, quer na valorização 

de outras ações em detrimento de sua participação na ação coletiva. Assim, elas estiveram por 

diversos encontros ausentes, apesar de expressarem que o acompanhamento coletivo permite 

a concretização do que de fato deve ser o acompanhamento do CD das crianças, envolvendo 

concretamente uma mudança no modelo de atenção e o fortalecimento da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF). 
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Outra dificuldade encontrada foi o não envolvimento dos outros profissionais de saúde 

da UBSFCN, conforme havia sido pactuado nas reuniões de planejamento. Houve pouca 

integração dos saberes e das ações da equipe de saúde. Percebendo que essa ação coletiva não 

foi priorizada pelos profissionais, inclusive pelas enfermeiras. 

Assim, o acompanhamento coletivo foi diversas vezes interrompido por outros 

profissionais e usuários. As enfermeiras (com exceção da enfermeira 2) deixaram o grupo 

para atendê-los, realizando assim, simultaneamente, a consulta específica e o atendimento as 

outras solicitações que apareciam, ocasionando a fragmentação do diálogo e do atendimento 

às cuidadoras. 

Apesar da vivência dessas dificuldades, obtive-se resultados positivos de assiduidade e 

participação nos acompanhamentos realizados com as enfermeiras das áreas 2 e 4. 

Houve uma relação direta no percentual de usuárias assíduas e pontuais ao grupo e a 

presença e participação da enfermeira. Assim, seis usuárias da área de abrangência 2 

frequentaram três ou mais grupos, enquanto que somente uma cuidadora da área de 

abrangência 1 frequentou três grupos. Demonstrando com esse resultado, a importância do 

engajamento dos profissionais com os quais a demanda possui vínculo. 

Com relação à organização estrutural do acompanhamento coletivo, é importante 

salientar que cada grupo desenvolvido forneceu subsídios para o seu processo de (re) 

organização, corroborando a sistemática da pesquisa-ação. 

Assim, inicialmente o acompanhamento coletivo foi desenvolvido na sala de situação 

e estudos, dividido por área de abrangência e fechado, ou seja, não entrando novas usuárias. 

Enquanto que, ao final do período de coleta de dados, essa ação passou a ser desenvolvida no 

auditório da UBSFCN, dividida por faixa etária em dois grupos – um grupo abrangendo 

crianças de zero a quatro meses e outro de cinco a oito meses, e alternando o 

acompanhamento coletivo e o individual (a partir do quinto mês de vida das crianças). Sendo 

essa ação coletiva continuada por meio de um projeto de extensão envolvendo o 

Departamento de enfermagem da UFRN e a UBSFCN. 

Conclui-se ao longo do processo avaliativo, que ainda há um forte enraizamento no 

modo de pensar e fazer dos profissionais de saúde, dentre eles as enfermeiras, e das 

cuidadoras no que se refere ao modelo de saúde vigente, o que tornou mais árduo e lento a 

mudança da prática assistencial, apesar de haver uma tendência contra-hegemônica que a 

subsidie. 
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Diante de todos os entraves e dificuldades enfrentadas, tentou-se nesse estudo 

construir uma prática emancipatória, conforme visto na descrição e avaliação do 

acompanhamento coletivo do CD das crianças. Colaborando com o processo de autonomia e 

responsabilidade dos indivíduos com a sua saúde, através de uma relação horizontalizada, 

valorização do diálogo e capacitação dos indivíduos sobre o seu processo saúde-doença, 

permitindo-lhes influir decisões que afetem a vida de suas crianças, de sua família e da 

coletividade. 

Assim, pode-se tecer algumas recomendações para a implementação mais efetiva do 

acompanhamento coletivo do CD das crianças na UBSFCN: 

- Fortalecimento da interlocução ensino e serviço, favorecendo as discussões sobre o 

modelo assistencial na perspectiva de contribuir com as mudanças necessárias no modo de 

pensar e fazer dos profissionais e estudantes no que concerne ao modelo assistencial vigente; 

- Formação de um grupo de estudos envolvendo os profissionais da unidade (desde os 

que exercem as funções gerenciais até os profissionais que executam o atendimento direto ao 

usuário). Nesse grupo seriam incorporadas as discussões sobre os modelos assistenciais, as 

ações de promoção à saúde e educação problematizadora segundo os princípios Freireanos, a 

fim de subsidiar o desenvolvimento da mudança assistencial; 

- Desenvolvimento de novos trabalhos de pesquisa que possam avaliar as dificuldades 

apontadas neste estudo (com destaque para o alto percentil de faltosos), propor soluções, 

empreendê-las e novamente avaliá-las, em um processo contínuo de construção coletiva; 

- Buscar também a sensibilização dos profissionais da UBSFCN para essa ação 

coletiva, fomentando nos momentos de reunião das equipes de saúde a discussão sobre a 

inserção efetiva de cada um, contribuindo com a partilha dos saberes e conhecimentos, e 

ressaltando a necessidade do trabalho multiprofissional e interdisciplinar. 

Como autora desse estudo, destaco a satisfação em ter participado desta experiência de 

aprendizagem  junto às enfermeiras e às cuidadoras, e como ser inacabado, construído social e 

historicamente, também pude vivenciar um processo de auto-análise e auto-avaliação de 

minha praxis. 

Assim, finalizo esse trabalho, certa de ter contribuído com as discussões sobre a 

prática assistencial da enfermagem no acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento da criança nas Unidades Básicas de Saúde da Família, não somente 

mostrando as fragilidades, mas apontando um novo modo de intervir: o acompanhamento 

coletivo. 
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APENDICE A – Questionário aplicado as enfermeiras da UBSFCN. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 
I) IDENTIFICAÇÃO 

1 Idade: ______ 

 

2 Sexo:  1.(   )Feminino    2.(   )Masculino.  

 

3 Naturalidade:___________________ 

 

4 Local de Residência (Município/UF):___________________________ 

 

5 Estado Civil:  1.( )Casado     2.( ) Solteiro     3.( )Viúvo     4.( )Separado    5.( )União Consensual 

 

6. Quanto tempo tem de formado? _________ 

7. A quanto tempo atua na UBSFCN: _________ 

 

 

O que você entende por acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Qual a sua participação no acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Que expectativas você tem no acompanhamento coletivo do crescimento e do desenvolvimento da criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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APENDICE B - Roteiro de entrevista para os responsáveis pelas crianças atendidas no 

acompanhamento coletivo do crescimento e do desenvolvimento da criança na UBSFCN. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
I) IDENTIFICAÇÃO 

1 Idade: ______ 

 

2 Sexo:  1.(   )Feminino    2.(   )Masculino.  

 

3 Naturalidade:___________________ 

 

4 Local de Residência (Município/UF):___________________________ 

 

5 Estado Civil:  1.( )Casado     2.( ) Solteiro     3.( )Viúvo     4.( )Separado    5.( )União Consensual 

 

6 Filhos:  0.(  )Não         (  )Sim ,  quantos filhos você tem? _____ 

 

7 Raça:  1.( )Negra      2.( )Parda       3.( )Indígena    4.( )Branca      5.( )Amarela  

 

8 Endereço: ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

9 Número do prontuário: _________________________ 

 

10 Escolaridade: 1.(   )Ensino fundamental incompleto  2.(   )Ensino fundamental completo  3.(   )Ensino médio 

incompleto  4.(   )Ensino médio completo  5.(   )Curso técnico. Qual:________________________ 

6.(   )Curso superior. Qual:____________________________ 

 

11 Renda Familiar (Salários Mínimos): __________ 

 

II) NO PRIMEIRO ENCONTRO 

Quais são as suas expectativas com relação ao desenvolvimento do acompanhamento de crescimento e 

desenvolvimento infantil coletivo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

III) NO ÚLTIMO ENCONTRO 

O que você aprendeu com a realização do acompanhamento de crescimento e desenvolvimento infantil coletivo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APENDICE C – Roteiro para o acompanhamento coletivo do crescimento e do 

desenvolvimento da criança. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 

 

ROTEIRO PARA O ACOMPANHAMENTO COLETIVO DO CRESCIMENTO E DO 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

 

 

OBJETIVO: 

Desenvolver o atendimento grupal no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil na UBSFCN. 

 

METODOLOGIA: 

- Acolhimento na sala do CD coletivo; 

- Apresentação breve da proposta do CD coletivo; 

- Preenchimento do quadro com os padrões fisiológicos das crianças e discussão sobre os 

achados clínicos; 

- Verificação do peso, comprimento e perímetro cefálico, em seguida preenchimento no 

gráfico da caderneta e discussão; 

- Visualização do preenchimento do quadro vacinal e discussão; 

- Avaliação do desenvolvimento infantil e discussão; 

- Marcação do retorno na caderneta da criança e livro das enfermeiras; 

- Finalização do encontro coletivo; 

- Aplicação da ficha de avaliação do acompanhamento; 

- Atendimento individual, se necessário; 

- Evolução no prontuário. 

 

AVALIAÇÃO: 

- Discussão entre os cuidadores presentes no encontro. 

- Discussão entre a facilitadora, as monitoras e as enfermeiras e outros profissionais presentes 

no encontro. 
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APENDICE D – Ficha de avaliação do grupo focal. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 

 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

 

 

1. O que você achou dessa experiência de acompanhamento coletivo do crescimento e 

desenvolvimento da criança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - Roteiro de entrevista para os responsáveis pelas crianças atendidas no 

acompanhamento coletivo do crescimento e do desenvolvimento da criança na UBSFCN 

(aplicado no quinto encontro da área de abrangência 2) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CIDADE NOVA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
Número do prontuário: _______________ 

 

1. Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança 

 

1.1 O que você entende por acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento da criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

1.2 Qual a sua motivação em vir mensalmente ao CD coletivo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

1.3 O que você apreendeu com a realização do acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil 

coletivo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Você foi atendida pelo modelo de consulta individual e pelo acompanhamento coletivo? 

(  ) SIM    (  ) NÃO. Se sim, descreva: 

 

2.1 Qual a diferença entre essas formas de atendimento? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2.2 Quando você acha que é necessário realizar a consulta individual? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. Preenchimento da caderneta pelo cuidador: 

 

3.1 O que é a Caderneta de Saúde da Criança? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3.2 Para você, como foi preencher a Caderneta de Saúde da Criança? Quais as dificuldades? E as facilidades? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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APENDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS: 

Caro senhor(a), este é um convite para que você participe voluntariamente da pesquisa 

intitulada “ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA(CDC) : O FAZER COLETIVO”, que procura construir uma metodologia de 

acompanhamento coletivo do CD da criança junto a enfermeiros e mães/pais/responsáveis na 

Unidade Básica de Saúde da Família de Cidade Nova, Natal/RN. 

Caso aceite o convite, você participará de reuniões de acompanhamento de CD que 

serão filmadas e de entrevistas individuais, assim como responderá a fichas de avaliação das 

reuniões. As entrevistas individuais serão gravadas com um MP3 para captar as informações 

de forma precisa. 

Os resultados obtidos no estudo serão utilizados para fins científicos. Sendo assim, o 

estudo oferece poucos riscos, pois todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome 

não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários, caso haja 

necessidade de divulgação de fotos ou filmagens só serão realizadas após autorização dos 

envolvidos.  

Os benefícios de sua participação nesta pesquisa estão na contribuição para a 

elaboração e discussões acerca do atendimento prestado pelos enfermeiros e equipe de saúde a 

criança nas Unidades de Saúde da Família, promovendo assim possibilidades de mudanças 

para melhorias do mesmo. 

Ressaltamos ainda que você poderá desistir em qualquer momento, sem que isso lhe 

traga prejuízos ou penalidades. Caso você sofra algum dano ou tenha algum gasto em função 

da pesquisa, comprovado legalmente, você terá direito ao ressarcimento ou indenização. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Dra. Akemi Iwata Monteiro, professora do 

Departamento de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a 

dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao pesquisador, 

no endereço Campus universitário, Lagoa Nova, departamento de enfermagem. E-mail:  

akemiiwata@hotmail.com ou pelo telefone (84)3215-3862. 

mailto:akemiiwata@hotmail.com
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Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84)3215-3135. 

Desde já agradecemos a disponibilidade em participar voluntariamente do estudo, e 

caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. 

 

CONSENTIMENTO: 

Eu, ______________________________________________, aceito participar da 

pesquisa intitulada “ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA(CDC) : O FAZER COLETIVO”. 

 

 

 

___________________________                          ___________________________ 

       Assinatura do Informante                                       Assinatura do Pesquisador 

 

Natal-RN, ___/____/2009. 

Akemi Iwata Monteiro (Coordenadora da Pesquisa) 

Departamento de Enfermagem, Campus Universitário, s/n 

Lagoa Nova, Natal-RN CEP: 59.072-970 

Fone: (84) 3215-3196 

e-mail: pgenf@pgenf.ufrn.br 

 

mailto:pgenf@pgenf.ufrn.br
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