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Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2014. 

 
RESUMO 

 
Objetivou-se analisar a participação de mães/cuidadores sob a ótica do modelo de 
saúde que direciona o acompanhamento coletivo de crescimento e desenvolvimento 
da criança. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem 
qualitativa, realizada em duas Unidades de Saúde da Família localizadas no 
município de Natal/RN. Os dados foram coletados entre os meses de agosto e 
setembro de 2014, por meio da técnica da observação participante e entrevista 
semiestruturada, com mães de crianças atendidas nas consultas de 
acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento infantil. Foram 
incluídas um total de 13 mães que atenderam aos seguintes critérios de inclusão: 
ser mãe/cuidador responsável pelo cuidado às crianças que tenham frequentado 
uma ou mais reunião de acompanhamento coletivo de crescimento e 
desenvolvimento infantil. Como critérios de exclusão estabeleceu-se: usuários não 
pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde da Família e que não 
utilizavam o Sistema Único de Saúde como principal serviço de atendimento em 
saúde. Para o tratamento do material coletado, foi utilizada a Análise de Conteúdo, 
modalidade temática proposta por Bardin. A pesquisa seguiu os princípios éticos e 
legais que regem a pesquisa científica com seres humanos preconizados pela 
resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde e sua realização ocorreu 
mediante aprovação do projeto no comitê de ética e pesquisa da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, que obteve aprovação pelo Parecer 
Consubstanciado nº 719.949, de 27 de junho de 2014, e Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética nº 32510514.7.0000.5537. Apesar de não 
conceituarem teoricamente, as mães demonstraram que as consultas coletivas de 
crescimento e desenvolvimento infantil são ações direcionadas ao modelo de 
vigilância à saúde, uma vez que a maioria apontou o acompanhamento do seu filho 
à ações que podem ser mensuráveis. Mesmo com isso, foi possível constatar a 
existência de ações de promoção da saúde através do relato da troca de experiência 
e protagonismo dos sujeitos na ação coletiva, fator facilitado pelo vínculo 
estabelecido entre usuários e profissionais e usuários. Nessa ação há a indução de 
uma relação horizontalizada, onde busca-se aliar o saber popular ao conhecimento 
científico de modo a favorecer o cuidar integral da criança. No entanto, ainda é 
possível encontrar profissionais que direciona sua assistência apenas aos processos 
patológicos e deixam de criar alternativas de cuidado integral. Além disso, ainda há 
um desfalque nas equipes multiprofissionais que deveriam prestar o cuidado à 
população infantil. Tal fator pode estar relacionado à própria formação profissional, 
sendo desta maneira uma questão que pode perdurar por alguns anos. Conclui-se 
que é necessário incorporar alternativas e modelos de atenção que subsidiem a 
superação das limitações e que favoreçam a saúde da população, envolvendo-a na 
perspectiva de uma melhor qualidade de vida e consequentemente saúde. 
 
Palavras-chaves: Crescimento e desenvolvimento; Modelos Organizacionais; 
Saúde da família. 



 
 

Gurgel, P.K.F. Collective monitoring of child growth and development: 
participation of mothers/caregivers. 2014. 123 p. Dissertation (Master’s in 
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2014.  

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to analyze the participation of mothers/caregivers from the 
perspective of the health care model that directs the collective monitoring of child 
growth and development. This is an exploratory and descriptive research with 
qualitative approach, carried out in two Family Health Units located in the city of 
Natal/RN. Data were collected between August and September 2014, through 
participant observation and semi-structured interview technique, with mothers of 
infants seen at follow-up visits collective child growth and development. A total of 13 
mothers were included who met the following inclusion criteria: being a 
mother/caregiver responsible for the care of children who have attended one or more 
meeting of collective monitoring of child growth and development. Exclusion criteria 
was established: users outside the area covered by the Health Unit Family and who 
did not use the National Health System as the primary health care service. For the 
treatment of the collected material, the content analysis was used, thematic Bardin. 
The study followed the ethical and legal principles governing the scientific research 
on human subjects recommended by Resolution nº. 466/2012 of the National Health 
Council and its realization occurred with the approval of the project in the Research 
Ethics Committee of the Federal University of Rio Grande do North, which was 
approved by Opinion Embodied nº. 719 949, of June 27, 2014, and Certificate 
Presentation of Findings Ethics No 32510514.7.0000.5537. Although not 
conceptualize theoretically mothers demonstrated that collective consultations of 
child growth and development are actions aimed at health surveillance model, since 
most pointed monitoring your child to actions that can be measured. Even with that, it 
was established the existence of health promotion actions by reporting the exchange 
of experience and leadership of the subjects in collective action, factor facilitated by 
the link established between users and professionals and users. In this action there is 
the induction of permanent horizontal relationship where we seek to combine popular 
knowledge to scientific knowledge in order to promote the integral care for the child. 
However, it is still possible to find professionals who directs its assistance only to 
pathological processes and fail to create comprehensive care alternatives. In 
addition, there is still embezzlement in multi that should provide care to the child 
population. This factor may be related to their professional training, and thus an issue 
that can last for a few years. We conclude that it is necessary to incorporate 
alternatives and models of care that support overcoming limitations and enhancing 
the health of the population, involving it in the prospect of a better quality of life and 
therefore health. 
 
Descriptors: Growth and Development; Models, Organizational; Family Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atenção à saúde da criança menor de cinco anos é um dos principais focos 

de ações desenvolvidas pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), e tem como 

foco atuar na redução das causas de mortalidade infantil, que até a década de 90 

trouxeram grandes preocupações para o campo da saúde pública e até hoje ainda 

merecem toda a atenção.  

Na perspectiva de trabalhar cada vez mais na redução de óbitos infantis, o 

Ministério da Saúde (MS), visa acompanhar o crescimento e desenvolvimento 

saudáveis à população infantil, através do desenvolvimento de consultas de 

acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) infantil, estas que fazem 

parte de uma das linhas de cuidado elencadas na Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, caracterizada como 

tecnologia de baixo custo e de alta eficácia (BRASIL, 2004a). 

As ações primárias voltadas para a saúde da criança no Brasil fazem 

referência ao modelo de vigilância e promoção da saúde da criança que direciona 

suas ações para a promoção do CD infantil e a prevenção de doenças (MELLO; 

TONETE; SILVA, 2009). 

Mesmo diante de tais recomendações, na maioria dos serviços, o 

acompanhamento infantil ainda é realizado por meio de consultas individuais, com o 

foco principal no biológico, centrado na doença e pautado em queixas, 

proporcionando uma baixa resolubilidade diante das ações investidas em sua 

recuperação (MONTEIRO et al., 2011a). Tal situação corrobora para a não redução 

das taxas de mortalidade infantil, um dado que ainda traz preocupação mundial. 

 No Brasil, apesar do declínio dessas taxas nos últimos anos, esse fator ainda 

ocasiona certa apreensão, sobretudo devido à ocorrência das doenças prevalentes 

na infância, que afetam, sobretudo, crianças das camadas sociais menos 

favorecidas (MACÊDO, 2010).  

Partindo das ações desenvolvidas nesse modelo de atenção à saúde, 

curativista e pautado nas queixas dos indivíduos, o que ocorre é o retorno das 

crianças às consultas subsequentes, apresentando os mesmos problemas de saúde 

relatados anteriormente (MONTEIRO et al., 2011a). 

Esse modelo de saúde colabora também para uma maior demanda ao 

serviço, com a formação de longas filas e maior tempo de espera de uma consulta 
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para outra.  Tal situação leva a acreditar na não resolutividade dos problemas 

apresentados e na existência de certo afastamento das ações de Promoção da 

Saúde, enfatizando tão somente a manutenção do modelo biomédico e curativista, 

pautado apenas nos preceitos do conceito de prevenção de agravos (ARAÚJO; 

ENDERS, 2005). 

Corroborando com dados da literatura, é possível identificar que uma parcela 

significativa das mães/cuidadores prefere trazer suas crianças aos serviços apenas 

quando há relatos de queixas no seu estado de saúde (ARAÚJO; ENDERS, 2005). 

O que é expresso por meio do forte absenteísmo no momento das consultas 

subsequentes. Mesmo diante dessa realidade, percebe-se que por mais que hoje 

seja visível uma mudança no modo de fazer por parte das mãe/cuidadores, esse 

ainda é um longo caminho a ser traçado em busca de uma melhor saúde (GODEIRO 

et al., 2013).  

 Para que tal situação se concretize, é necessário integrar o trabalho de todos 

os profissionais do serviço na tentativa da construção coletiva de uma melhor saúde 

e qualidade de vida, um dos principais preceitos estabelecidos pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

Desde a implementação do SUS, busca-se a construção de um modelo de 

saúde que contemple a integralidade da saúde, porém, o modelo hegemônico 

disponibilizado não contempla o atendimento integral ao indivíduo e a comunidade, e 

representa um desafio para a constituição da saúde em um sistema integrado 

(FERREIRA et al., 2010).  

Ademais, é possível observar que há uma forte relação deste modelo de 

saúde junto às instituições públicas e privadas e ele continua a ser o mais conhecido 

e prestigiado frente à população, que vê na assistência médica e farmacológica a 

única alternativa para se obter saúde (FERREIRA et al., 2010). Em um trabalho 

conduzido por Carvalho et al. (2008) foi apontado que uma das principais causas 

que levam os usuários a buscarem os serviços de saúde, diz respeito a procura pela 

vacinação e busca pela assistência médica e farmacológica. 

Diante de tal cenário, no sentido de um maior redimensionamento da 

assistência e do cuidado integral, é necessário superar urgentemente os preceitos 

estabelecidos pela hegemonia biomé dica. 
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 Em relação ao acompanhamento do CD da criança é importante trabalhar 

sua valorização junto aos usuários, o que se torna um desafio para a dinâmica de 

trabalho do enfermeiro (CARVALHO et al., 2008). 

Isto posto, o que se observa na realidade dos serviços de saúde são as 

dificuldades vivenciadas tanto por falta de pessoal, de insumos básicos, violência, 

que muitas vezes afasta os profissionais que são vítimas de constante stress no 

fazer cotidiano nas unidades de trabalho. (BAY JÚNIOR, 2010).  

Em seu trabalho Figueiredo e Melo (2007) apontam o papel transformador do 

enfermeiro frente às ações de saúde ofertadas à população, mesmo com todas as 

dificuldades inerentes. Para isso, é necessário organização e dinâmica do trabalho 

de forma a promover a manutenção da saúde da criança.  

Nessa perspectiva é importante pontuar a atuação da enfermagem e os 

avanços no processo de trabalho do enfermeiro, possibilitando ganhos no exercício 

de uma práxis educativa e transformadora junto à comunidade (GURGEL et al., 

2013). 

Hoje é possível constatar que há um maior investimento em práticas de saúde 

que abordem o fazer no modelo de promoção e vigilância à saúde, favorecendo o 

protagonismo dos usuários. É possível trabalhar em favor da redução de danos, sem 

abrir mão de saberes técnico, clínico e epidemiológico (MONTEIRO et al., 2011a; 

GURGEL et al., 2013). 

Assim, é possível elencar a promoção da saúde e a vigilância a saúde como 

um compromisso ético do próprio SUS, enfatizando a integralidade e a gestão 

participativa, já que busca esta estabelecer modos de atenção e gestão das políticas 

públicas em saúde que operem na indissociabilidade entre a clínica, a promoção e 

as necessidades sociais e ações do Estado (FARIA et al., 2010). 

 Nesse contexto, vale destacar a eficácia das ações coletivas, uma vez que 

são capazes de promover maior vínculo entre os participantes e os profissionais de 

saúde da instituição, favorecendo a compreensão das situações de vida, saúde e 

doença. Além disso, contribui com o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 

dos sujeitos envolvidos, bem como maior satisfação, graças ao acolhimento e 

humanização inerentes às atividades grupais (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011).  

 Visando contribuir com a reorientação das práticas de cuidado a criança, 

Macêdo (2010) implementou de maneira pioneira o  acompanhamento coletivo do 
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CD da criança, a partir da inquietação sentida pelas enfermeiras da Estratégia de 

Saúde da Família do bairro de Cidade Nova (ESFCN), localizada no município de 

Natal/RN.  

Tal acompanhamento coletivo do CD visa estimular maior envolvimento do 

cuidador, estes que são estimulados a pesar, medir o comprimento e circunferências 

das crianças, sendo também capazes de identificar os principais marcos do 

desenvolvimento físico, neurológico e psicossocial. Além disso, há ainda a 

realização de por parte desses cuidadores de anotações na caderneta de saúde da 

criança (MONTEIRO et al., 2011a). 

Diante dessa realidade, outras unidades do munícipio passaram a 

desenvolver ações coletivas na rotina do serviço. Tal atividade teve sua divulgação a 

partir da prática de alunos do curso da graduação de enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Embora pouco explorado na realidade da prática assistencial, o espaço 

coletivo na atenção à saúde favorece a troca de conhecimento entre os 

pais/cuidadores e profissionais de saúde em um contexto interdisciplinar, facilitando 

a adesão e continuidade da assistência pelos usuários, bem como contribuindo com 

o fortalecimento da Atenção Básica (AB) e a valorização dos profissionais que dela 

participam (BRASIL, 2004a). 

 Diante da realidade vivenciada, surge a inquietude para realização deste 

trabalho, que emergiu quando, ainda na graduação, pude participar como bolsista de 

iniciação científica desde o início da construção e da consolidação do primeiro 

projeto desenvolvido e hoje com resultados consolidados acerca do 

acompanhamento coletivo de CD infantil com ações realizadas na ESF do bairro de 

Cidade Nova, distrito oeste de Natal/RN.  

 Desde que se firmaram na prática assistencial da comunidade, as consultas 

coletivas de acompanhamento do CD infantil tem proporcionado um novo enfoque 

para o modo como profissionais e usuários passam a ver a saúde (MACÊDO, 2010). 

 Porém, é sabido que ainda há um longo caminho a percorrer, pois mudar 

práticas já enraizadas no saber popular e no fazer profissional é um fator que 

demanda maior esforço, uma vez que o conhecimento a respeito da ação está 

arraigado no cotidiano do trabalho e também na vida daqueles que recebem o 
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atendimento, muitas vezes sujeitos passivos, que até desconhecem sua capacidade 

de atuação no cuidado à criança. 

Tal situação vem contrapor com as ações desenvolvidas pelo 

acompanhamento coletivo, que busca estruturar uma prática educativa direcionada a 

autonomia e corresponsabilidade dos usuários com a saúde, em uma relação 

horizontalizada e com a valorização da construção de um saber dos cuidadores 

sobre o processo saúde-doença-cuidado da criança (MONTEIRO et al., 2011b). 

Diante desse contexto, sendo o acompanhamento do CD infantil uma prática 

efetivada em algumas unidades de saúde do distrito oeste de Natal, cabe como 

propósito deste trabalho obter informações de mães e cuidadores sobre seus 

conhecimentos e fazeres em relação à estratégia de acompanhamento de CD 

coletivo. 

 Considerando que muitas mães/cuidadores que participam efetivamente do 

acompanhamento coletivo de CD infantil são incentivados a desempenhar o cuidado 

ativo, questiona-se: como esses usuários veem as práticas de cuidado à saúde da 

criança? Em que modelo assistencial de saúde está respaldado tais práticas? É 

possível observar a consolidação de condutas no momento das consultas de CD 

coletivo, que fortaleçam a autonomia dos sujeitos? 

 A partir da constatação dos resultados finais, esta pesquisa poderá contribuir 

para uma reflexão crítica da equipe multiprofissional a respeito do processo de 

educação em saúde que é inerente a sua profissão, trabalhando na perspectiva de 

empoderamento dos sujeitos para os cuidados de saúde. Além disso, possibilitará a 

valorização do trabalho interdisciplinar e multiprofissional, já que todos os membros 

da equipe de saúde podem participam fornecendo contribuições ao cuidado da 

criança. 

Em relação às contribuições ao ensino, este trabalho poderá proporcionar aos 

discentes alternativas que evidenciem a importância de se trabalhar junto à 

comunidade no seu processo de capacitação, ampliando o cuidado para ambiente 

doméstico, com possibilidade de redução do número de doenças e um fazer mais 

integral. Também possibilitará maior incentivo à obtenção de um ensino pautado no 

paradigma com práticas de saúde inovadoras e os alunos estarão respaldados 

cientificamente para exercer sua prática. 
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Por fim, os serviços assistenciais também poderão ser beneficiados, já que 

poderá haver o reconhecimento de sua realidade e das ações que são 

implementadas na prática cotidiana, o que nem sempre condiz com o que está 

sendo proposto pelos programas assistenciais do MS. Isso, de fato, poderá 

direcionar os profissionais a trabalhar na perspectiva de práticas e modelos 

alternativos, visando o incentivo da autonomia dos sujeitos e o aumento da demanda 

por consultas, pois trabalhando nesse contexto, os sujeitos estarão mais 

capacitados a reconhecer os condicionantes de sua saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a participação de mães/cuidadores no acompanhamento 

coletivo de crescimento e desenvolvimento da criança.  

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Desvelar a partir das falas de mães/cuidadores o modelo de saúde no 

qual as ações de acompanhamento coletivo de crescimento e 

desenvolvimento da criança estão fundamentadas.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Modelos assistenciais de atenção à saúde no Brasil 

  

O modelo assistencial faz referência ao modo de organização das ações de 

atenção à saúde em uma dada sociedade, o que envolve combinações tecnológicas 

utilizadas pela organização dos serviços de saúde nos mais diversos espaços 

assistenciais (PAIM, 2003).  

Tal organização se dá com a articulação entre os diversos recursos físicos, 

tecnológicos e humanos disponíveis para enfrentar e resolver diferentes problemas 

de saúde individuais ou de uma coletividade (SILVA JÚNIOR; ALVES, 2007). 

Desde a ocorrência da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986, após 

constatar a existência de enormes dificuldades na à prestação de serviços de saúde 

a população em geral, almeja-se a construção de um modelo mais coerente como os 

princípios propostos na Reforma Sanitária Brasileira (PAIM, 2003).  

Esse movimento de restruturação do modelo assistencial à saúde, no Brasil, 

iniciou-se após a implantação do SUS e, sobretudo a partir da criação do PSF, este 

que tem sido utilizado pelo poder público como uma estratégia condutora da busca 

pelo novo modelo assistencial, capaz de incorporar e instrumentalizar um modo de 

cuidar mais integral no processo saúde-doença, possibilitando uma alternativa 

concreta de resolver os problemas de saúde da população (SILVA; CALDEIRA, 

2010). 

O Brasil, convive historicamente de forma contraditória ou complementar com 

o modelo assistencial “sanitarista” e o modelo “médico-assistencial privatista” que 

sozinhos não respondem ao conjunto dos problemas de saúde da população (PAIM, 

2003).  

O modelo Médico-Assistencial Privatista é apresentado como o mais 

prestigiado e reconhecido, embora não ofereça capacidade suficiente para resolver 

ou explicar os inúmeros problemas de saúde da população. Esse apresenta sérios 

entraves para a resolução da problemática da assistência médica no Brasil, uma vez 

que privilegia a assistência médica em detrimento da Promoção à Saúde, além de 

não enfatizar a integralidade da atenção e não estimular a descentralização na 

organização dos serviços (PAIM, 2003).  
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Esse modelo clínico tem por finalidade a recuperação do corpo individual, 

tendo no médico a figura principal, que a partir dos seus saberes clínicos possibilita 

a ausência da doença no corpo (LUCENA et al., 2006).  

Além disso, esse modelo apoia-se no mecanicismo, biologicismo, 

individualismo, especialização e tecnificação. Dentro da estrutura dos modelos, 

esses elementos atuam de modo complementar, reforçando a separação entre 

individual e coletivo, preventivo e curativo, biológico e social, público e privado 

(MENDES, 1996). 

Não obstante, tal modelo encontra-se presente não apenas no setor privado 

de atenção à saúde, como também nos serviços filantrópicos e públicos em seus 

vários níveis de atenção. Pode ser caracterizado predominantemente como curativo, 

uma vez que tende a dificultar o atendimento integral, já que os indivíduos procuram 

os serviços apenas quando estão doentes (PAIM, 2003). 

Reportando para o modelo assistencial sanitarista, percebemos certa 

centralidade no planejamento das ações, fator claramente percebido em suas 

campanhas (vacinação etc.) e programas (saúde da criança, saúde da mulher etc.). 

Porém, para sua efetivação é necessário altos investimentos financeiros e ações 

caracterizadas de modo temporário (PAIM, 2003). 

Além disso, sua principal característica faz referencia à ação militarista no seu 

modo de organização, exigindo mobilização importante dos serviços e dos recursos 

humanos na implementação de ações de caráter coletivo (GIOVANELLA, 2008). 

Diante dessa realidade, evidenciamos que a proposta da vigilância à saúde 

supera os modelos assistenciais vigentes, acarretando uma redefinição do sujeito, 

do objeto e das formas de organização dos processos de trabalho (COSTA et al., 

2009). 

Atualmente, estudiosos do campo da saúde coletiva se preocupam em buscar 

alternativas que possibilitem a superação dos modelos tradicional e hegemônico, de 

modo a atuar com um modelo de saúde que leve em consideração os fatos 

cotidianos dos indivíduos e das coletividades e seus modos de vida, de acordo com 

suas expressões singulares e subjetivas, na determinação da saúde-doença. Para 

isso é necessário à ocorrência de reformas profundas nos serviços e práticas de 

saúde estabelecidas (SILVA, 2009). 
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Isto posto, é possível encontrar além dos modelos de atenção 

predominantemente hegemônicos, propostas alternativas, que visam atender a 

lógica da demanda existente ou da necessidade, pois pensar no conceito de saúde 

exige um campo mais amplo (GIOVANELLA, 2008). Além disso, esses modelos 

alternativos vêm sendo pensados de modo a propor uma mudança na lógica de 

atenção, baseada nas necessidades de saúde da população (LUCENA et al., 2006). 

O próprio SUS tem em seu ideário propor alternativas que fortaleçam a 

prestação da assistência integral, de modo à comtemplar ações inclusivas e 

universalizantes. Tais ações estão direcionadas à atenção e promoção à saúde da 

coletividade, de modo a estruturar os estabelecimentos e ações de saúde de forma 

regionalizada e hierarquizada (COSTA; MIRANDA, 2008).  

Para pensar saúde nessa conjuntura, é necessário extrapolar a esfera das 

atividades clínico-assistenciais, de forma a agregar um modelo que incorpore toda a 

complexidade e abrangência existente dentro do processo saúde-doença (SANTOS 

et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a promoção à saúde vem se apresentando como um 

modelo de saúde alternativo aos enormes problemas do sistema de saúde dos 

diferentes países. As formulações sobre a promoção da saúde remetem a 

concepções teórico-conceituais, políticas e ideológicas que podem ser tomadas 

como novas possibilidades para a reforma do setor saúde (SILVA et al., 2014). 

O conceito de promoção da saúde vem sendo formulado ao longo dos anos e 

hoje o de maior aceitação é o que faz referencia a concepção ampliada de saúde, 

resultante de uma série de fatores, sejam sociais, econômicos, políticos e culturais, 

dotando o Estado de responsabilidades pelo fazer políticas de saúde agregadas as 

demais políticas sociais e econômicas (BUSS; CARVALHO, 2009). 

Fazem parte das características da promoção da saúde a concepção 

holística, intersetorialidade, empoderamento, participação social, equidade, ações 

multi-estratégicas e sustentabilidade (BUSS; CARVALHO, 2009). 

A promoção da saúde pretende superar as lacunas existentes no modelo 

biomédico, envolvendo as comunidades no seu processo de melhoria pela qualidade 

de vida, seja no âmbito individual e coletivo. No entanto, tal fator ainda constitui um 

desafio, já que alterar o modo de fazer dos profissionais requer um 

acompanhamento contínuo das ações desenvolvidas, sendo necessário que aqueles 
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envolvidos assimilem a estratégia como uma alternativa inovadora e reestruturadora 

das ações de saúde (COSTA et al., 2009). 

Diante disso, a promoção da saúde surge como um movimento que se propõe 

superar os vazios deixados pelo modelo biomédico. Para isso convida toda a 

sociedade a trabalhar para sua melhor qualidade de vida, tanto no âmbito individual 

e coletivo. Mas diante dessa realidade, ainda é possível constatar que é necessário 

superar grandes desafios para sua real implementação (SILVA et al., 2014). 

Para que uma estratégia possa ser bem consolidada na prática, é necessário 

haver uma incorporação e percepção dos seus ideais básicos na rotina de 

assistência prestada por parte dos profissionais e no entendimento da população 

assistida. Apenas quando a percepção e incorporação do novo modelo assistencial 

forem assumidas pelas equipes de saúde, a prática centrada na consulta médica e 

na abordagem da doença poderá ser enfim transformada (SILVA; CALDEIRA, 2010). 

 

3.2 O cuidado de enfermagem à criança na atenção primária à saúde 

 

A Enfermagem é considerada ciência e arte. A ciência da enfermagem é 

estabelecida por sua base teórica, enquanto a arte está sujeita às habilidades do 

cuidar e capacidades de cada enfermeiro. Hoje, diferentemente do que ocorria no 

passado, a enfermagem busca meios que possam guiar sua prática, o que acarreta 

na aquisição de singularidade inerente à profissão, tornando-a distinta de outras 

ciências (DOENGES; MOORHOUSE; MURR, 2009). 

Estabelecer o cuidado é um processo, um modo de se relacionar com alguém 

que envolve desenvolvimento de confiança mútua, provocando uma profunda e 

qualitativa transformação no relacionamento. Além disso, favorece o crescimento e a 

realização do outro (WALDOW, 2004).  

A enfermeira é um profissional apto a desenvolver o cuidado humano, de 

forma a promover uma melhoria na qualidade de vida e manutenção da integridade 

das populações envolvidas no processo (MOTTA, 2004). E dentro da complexidade 

de cuidados prestados, emerge a assistência de enfermagem à população infantil. 

No Brasil, ações como a acompanhamento do CD infantil fazem parte dos 

eixos norteadores das ações desenvolvidas pelo MS. Tais ações começaram a ser 

implementadas na década de 70 e tinham como meta combater os altos índices de 
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morbimortalidade infantil que estavam relacionados em sua maioria a doenças 

evitáveis (BRASIL, 2004a). 

Um fator que dificultou a implementação dessa alternativa na época foi o 

próprio contexto social e político educacional que a saúde estava inserida, 

fortemente enraizada no modelo biomédico hegemônico e dicotomizado, onde o MS 

responsabilizava-se pelas ações que envolviam a coletividade e prevenção, 

enquanto o Ministério da Previdência e Assistência Social detinha os atendimentos 

clínicos individuais (GIOVANELLA, 2008). 

Na perspectiva de mudança dessa realidade, o MS criou em 1984 o Programa 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), o que marcou uma ruptura com as 

propostas advindas do Programa Materno-infantil (PMI), que tinham uma visão 

restrita sobre a mulher, com foco no biológico e no seu papel social de mãe e 

doméstica, sendo fragmentado e pouco resolutivo (BRASIL, 2004b).  

Juntamente com a criação do PAISM, destaca-se a criação do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) pelo MS, através de uma ação 

coordenada deste com o governo federal e as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Saúde. O seu principal objetivo era possibilitar a criação do vínculo entre a 

população e os serviços de saúde, os quais deveriam estar preparados para 

resolver, a partir da Atenção Primária à Saúde (APS), grande parte dos problemas 

de saúde das crianças, de modo a atuar na redução dos índices de 

morbimortalidade, a partir da qualificação do atendimento infantil (FIGUEIREDO; 

MELLO, 2003).  

Apesar do desenvolvimento de vários programas visando o melhoramento 

das ações prestadas a população infantil que tem como foco a redução da 

mortalidade, o real fortalecimento dessas ações veio acontecer através do processo 

da reforma sanitária, culminando na Constituição Federal de 1988, que trouxe em 

seu artigo 198 a formação do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 1990 

(GIOVANELLA, 2008). 

Desde então, o Brasil vem investindo na reorganização da APS que é 

caracterizada internacionalmente como sendo uma estratégia de organização da 

atenção à saúde, que busca responder de forma sistematizada às necessidades de 

saúde de uma população, com ações preventivas e curativas, e atenção centrada no 

indivíduo e na coletividade. Já no Brasil, é guiada por princípios da Reforma 
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Sanitária, e do SUS, que ressalta a reorientação do modelo assistencial a partir de 

um sistema universal de atenção à saúde (MATTA; MOROSINI, 2010). 

Em 1978, ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão. Esta foi realizada pela a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF). Na ocasião foram propostos acordos e estratégias entre os 

países, visando o alcance do maior nível de saúde nos anos 2000 através da APS. A 

declaração de Alma-Ata, pacto assinado entre 134 países, definia assim a APS:  

Os cuidados primários de saúde são 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 (OMS, 1978). 

A APS orienta-se por meio dos princípios da universalidade, da acessibilidade 

e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Suas 

ações em saúde, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, visam a promoção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, a reabilitação, o tratamento e a 

manutenção da saúde (BRASIL, 2007). 

Para alcançar tais objetivos a APS dispõe de tecnologias de baixa densidade 

tecnológica e elevada complexidade e ocorre por meio do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, sendo os serviços compostos por médico, enfermeiro, odontólogo, técnico 

de enfermagem, auxiliar de consultório dentário, Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), entre outros. Além disso, deve incluir a participação social na gestão e 

controle de suas atividades dirigidas às populações de territórios bem delimitados 

(BRASIL, 2007). 
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Nesse sentido, cabe ressaltar que a lógica da APS está direcionada a Saúde 

da família como uma estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os 

preceitos do SUS. E, portanto, a implantação da ESF como alternativa de 

reordenação da APS, tem evidenciado resultados positivos na resolução dos 

problemas de saúde da população (CARVALHO, 2008). 

Na tentativa de operacionalizar um modelo tecno-assistencial, pautado nos 

princípios do SUS, o Programa Saúde da Família (PSF), adotado pelo Ministério da 

Saúde desde 1994, é o instrumento para esse acontecimento, através do 

desenvolvimento de práticas que envolvam o social, a família e a comunidade.  Além 

disso, tem sido caracterizado como uma estratégia que proporciona a reorientação 

da AB, podendo alavancar mudanças no modelo assistencial de saúde, de acordo 

com os princípios estabelecidos pelo SUS (COSTA et al., 2009). 

A operacionalização dessas práticas se dá por meio das Unidades de Saúde 

da Família (USF’s), que tem como proposta o fortalecimento do acesso da 

população aos serviços de saúde, de modo a proporcionar ganhos na autonomia do 

usuário. Para efetivação do cuidado à saúde da criança, é priorizado nas USF’s, a 

redução da mortalidade infantil e o desenvolvimento de ações básicas de saúde que 

são consideradas tecnologias de baixo custo e alta eficácia. Dentro elas, destacam-

se o acompanhamento do CD infantil (BRASIL, 2007). 

Assim como preconiza o MS, atuar na incorporação dos preceitos 

estabelecidos a partir da “Agenda de compromisso para a saúde integral da criança 

e redução da mortalidade infantil”, que tem como objetivo principal a organização da 

assistência à população infantil, por meio da garantia de uma rede de assistência 

pública integral, qualificada e humanizada em benefício da criança brasileira 

(BRASIL, 2004a). 

Porém, temos ainda hoje a realização de atendimentos prestados às crianças 

na APS, pautados no modelo de saúde biomédico e curativista, que dá ênfase ao 

modelo sistemático de crescimento e desenvolvimento com foco no aspecto 

biológico, com restrição de estratégias emancipatórias que compreendam a criança 

nas dimensões sociais e afetivas (BAY JÚNIOR, 2009).  

Desse modo, o enfoque está estabelecido tão somente na 

prevenção/tratamento/reabilitação da doença, desconsiderando-a como um 
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fenômeno coletivo, onde a doença e o tratamento médico especializado são os 

principais fatores (LUCENA et al., 2006).  

Mesmo com a predominância de tal modelo de saúde, hoje é possível 

observar, ainda que timidamente, certo esgotamento do paradigma biomédico e um 

redirecionamento à práticas que incorporem todos os aspectos que possibilitem o 

bem estar dos indivíduos na sociedade, e não apenas levem em consideração  a 

saúde como ausência de doenças (CARVALHO, 2008). 

Contrariamente, é preciso trabalhar na perspectiva de empoderamento dos 

indivíduos, de modo a torna-los capacitados ao desenvolvimento de ações de saúde 

tanto individuais como coletivas, alternativas estas que vem ganhando espaço nos 

serviços de saúde, e é justamente sob esse olhar que vem sendo desenvolvidas as 

consultas de acompanhamento coletivo de CD infantil (MONTEIRO et al., 2011b). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem 

qualitativa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2003), os estudos exploratórios possuem a 

intenção de apresentar inteiramente determinado fenômeno, produzindo 

familiaridade na visão do pesquisador. Já o estudo descritivo possui o propósito de 

observar, descrever e explorar determinados aspectos do fenômeno estudado, 

possibilitando, dessa forma, o aperfeiçoamento da experiência do autor em uma 

determinada situação (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A pesquisa qualitativa representa o estudo do ser humano inserido em suas 

peculiaridades, considerando o modo de vida, significados, valores, motivações, 

aspirações e atitudes correspondentes ao universo que integra as relações 

humanas, permitindo desvelar processos sociais poucos conhecidos referentes a 

grupos particulares, propiciando desta maneira a construção de novas abordagens, 

além da revisão e criação de novos conceitos durante o processo de investigação 

(MINAYO, 2010).  

Além disso, tal método não busca apenas estudar o fenômeno em si, mas 

buscar compreender o significado que o indivíduo ou grupo concedem a algo que lhe 

diz respeito (TURATO, 2010). 

 

4.2 Local para realização do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido em duas USF’s, uma no bairro de Cidade Nova e 

outra situada em Felipe Camarão, ambas localizadas no Distrito Sanitário Oeste, do 

município de Natal/RN. 

A escolha desses dois campos se deu uma vez que, ações coletivas de CD já 

fazem parte das rotinas de trabalho das equipes de saúde. É importante frisar 

também a forte ligação existente entre esses dois bairros com as ações 

desenvolvidas pelo curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), já que funcionam como campo de estágio de práticas de 

disciplinas curriculares, além de ser espaço para o desenvolvimento de projetos de 
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extensão e de programas como o Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-Saúde) e o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE), que tem como principais pressupostos a 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho. 

Quanto a caracterização dos bairros, Cidade Nova teve seus primeiros 

moradores em fins da década de 1960, e devido as condições econômicas não 

serem favoráveis, por muito tempo o bairro ficou conhecido por conta da presença 

de lixões, onde homens, mulheres e crianças viviam em condições desumanas. 

Atualmente a situação foi revertida, e no local onde antes existia lixo, hoje é possível 

encontrar uma cooperativa de catadores de recicláveis (NATAL, 2013). 

A população estimada do bairro de Cidade Nova é de cerca de 18.041 

habitantes, constituída em sua maior parte por jovens de 20 à 24 anos, sendo 48% 

formada por homens e 52% de mulheres. A população infantil é de 

aproximadamente 1414 na faixa etária de 0 a 4 anos, representando 8,23 da 

população. Quanto à infraestrutura urbana do bairro, cerca de 95% é drenada e 

pavimentada. Em relação ao abastecimento de água no bairro, 99,35% tem acesso 

à rede geral (NATAL, 2013).  

No que concerne à renda mensal da população, percebe-se que mesmo na 

cidade ainda existe um desequilíbrio social. Enquanto nas regiões Sul e Leste cerca 

de 42% da população tem uma renda per capita mensal de até um salário mínimo, 

nas regiões Norte e Oeste chega a 70% a população com esse nível de renda 

(NATAL, 2013). 

No que diz respeito as instalações físicas, a USF do bairro de Cidade Nova é 

composta por: arquivos dos prontuários, farmácia, sala de curativo, sala de preparo 

(utilizada para realização da pressão arterial sistêmica, peso e altura), sala de 

direção, sala de imunização, um consultório médico, um consultório odontológico, 

um consultório de nutrição, uma sala de criança para realização do CD, um 

consultório de pré-natal, um consultório de ginecologia, uma sala para consulta de 

HIPERDIA, uma sala de esterilização, uma sala para realização do planejamento 

familiar, expurgo, copa, auditórios e banheiros de funcionários e usuários. 

A equipe de saúde da USF do bairro de Cidade Nova é composta por quatro 

equipes de ESF, compreendendo assim as quatro áreas delimitadas no bairro. No 

seu quadro de profissionais, constam: quatro enfermeiras, quatro médicos, dois 
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dentistas, dois Agentes de Consultório Dentário (ACD), oito técnicos de 

enfermagem, 21 ACS, um nutricionista, uma diretora, um arquivista, dois Auxiliares 

de Serviços Gerais (ASG), um vigia e dois auxiliares de serviços gerais. Em cada 

equipe atuam um enfermeira, um auxiliar de enfermagem, uma dentista, um ACD, 

uma nutricionista e de cinco à seis ACS. No entanto, cabe destacar que nem todas 

as equipes estão completas.  

Fazendo referência ao bairro de Felipe Camarão, podemos pontuar que neste 

existem aproximadamente 52,125 indivíduos, constituídos em maior número por 

jovens na faixa etária de 10 a 14 anos, sendo caracterizada por 48,82 % de homens 

e 51,18 % de mulheres. A população infantil (de 0 a 4 anos) é de cerca de 4131, 

representando 8,1% do número geral. O bairro apresenta em relação à infraestrutura 

de drenagem 82% e 98,90 em relação ao abastecimento de água pela rede geral 

(NATAL, 2013). 

As instalações da USF do bairro de Felipe Camarão são compostas por: uma 

farmácia, uma sala de curativo, quatro consultórios, uma sala de vacinação, uma 

sala para realização do exame preventivo, dois banheiros (um para funcionários e 

outro para usuários), uma sala de arquivo, uma sala de preparo, uma sala de 

nebulização, uma sala de planejamento familiar, uma sala destinada a realização do 

teste do pezinho, uma sala da direção, uma sala destinada ao PET saúde da UFRN, 

uma sala para o almoxerifado, uma copa, uma sala para preparo de material, uma 

sala de esterilização de materiais, um galpão, uma sala onde fica guardado o 

arquivo morto e uma sala destinada aos ACS.  

A equipe de saúde da referida unidade é composta pelo seguinte número de 

profissionais: quatro médicos, quatro enfermeiras, quatro dentistas, quatro técnicos 

de higiene bucal, oito técnicos d enfermagem, 23 ACS, dois ASG, quatro vigias, uma 

diretora, uma assistente de farmácia e dois agentes administrativos. 

 É importante frisar que o funcionamento de tais unidades difere em alguns 

aspectos. Embora as duas USF’s que serviram de campo de coleta de dados tenha 

certa proximidade, e cada uma possua quatro equipes de saúde da família, a 

realização do acompanhamento coletivo do CD infantil difere em muitos aspectos.  

 Enquanto na USF’s do bairro de Cidade Nova o acompanhamento coletivo do 

CD infantil é realizado por cada equipe de saúde da família, havendo a participação 

nos encontros apenas das enfermeiras e de uma dentista de uma única área, no 
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bairro de Felipe Camarão apenas uma equipe realiza a consulta coletiva, agregando 

crianças de todas as demais equipes, no entanto tal consulta, devido a demanda das 

demais atividades ocorre apenas uma vez ao mês. Mesmo com isso, foi notado 

grande integração e participação ativa dos membros da equipe, principalmente 

enfermeiros, dentistas e ACS. 

 

4.3 Participantes do estudo 

 

A população deste estudo foi composta por mães de crianças atendidas no 

acompanhamento coletivo de CD infantil.  

O tamanho da amostra foi definido por meio do critério de saturação teórica, 

assim atentou-se para o momento que as informações contidas nas entrevistas se 

tornaram repetitivas. O processo de avaliação da saturação é contínuo, sendo 

realizado desde o início da coleta de dados, de forma a sempre confrontar os dados 

obtidos com os objetivos do estudo. As semelhanças presentes nas informações 

evidenciam o discurso dos sujeitos, sendo compreendidas suas representações em 

relação ao objeto de pesquisa (FONTANELLA; MAGDALENO JÚNIOR, 2012).  

Foram incluídos na pesquisa usuárias (mães), responsáveis pelo cuidado às 

crianças, que tivessem frequentado uma ou mais reuniões de acompanhamento 

coletivo de CD infantil. Como critério de exclusão estabeleceu-se mães/cuidadores 

não pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde da Família (USF) e 

aqueles que não utilizavam o Sistema Único de Saúde (SUS) como principal serviço 

de atendimento em saúde.  

 

4.4 Coleta de dados 

 

No dia proposto para realização da entrevista era feita uma aproximação 

entre a entrevistadora e os entrevistados. Aqui eram esclarecidos os objetivos e 

propósitos da pesquisa, bem como ressaltados o caráter voluntário de participação, 

podendo as mães desistirem a qualquer momento da pesquisa sem que lhe fossem 

causados prejuízos, conforme Resolução n° 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS).  
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Os dados foram coletados nos meses de agosto a setembro de 2014. 

Inicialmente as autoras realizaram a observação participante durante o momento 

das consultas de acompanhamento coletivo do CD infantil junto às mães das 

crianças participantes. Os dados obtidos foram registrados em um diário de campo, 

que teve como intuito facilitar os apontamentos das ações para posterior análise. 

Os dados foram coletados após a realização da consulta coletiva de 

acompanhamento do CD da criança no mesmo espaço do encontro. Visando não 

interferir nas falas das mães, os próprios profissionais preferiram não participar da 

entrevista. 

A observação participante inclui o registro das anotações diárias das 

atividades desenvolvidas. Esta técnica implica na inserção do pesquisador na rotina 

de trabalho do campo pesquisado como se fosse um de seus sujeitos 

(RICHARDSON, 2008). Nesse caso, as pesquisadoras estiveram presentes durante 

todo o decorrer das consultas de acompanhamento coletivo do CD na duas 

unidades estudadas. 

 Essa técnica está relacionada com o registro das anotações diárias das 

atividades que são desenvolvidas através de um roteiro de observação das reuniões 

e/ou atividades educativas com os participantes do estudo (APÊNDICE A). 

Para a coleta de dados foi realizada entrevista do tipo semiestruturada com as 

mães (APÊNDICE B). A escolha dessa técnica deu-se por ser adequada aos 

objetivos do estudo, pois por meio da fala é possível revelar as condições 

estruturais, sistemas de valores, normas e símbolos e, ao mesmo tempo, de 

comunicar por meio de um interlocutor as representações de grupos específicos em 

condições históricas, culturais e sócio-econômicas específicas (MINAYO, 2010).  

Além disso, esse tipo de entrevista facilita a abordagem e assegura que todos 

os pressupostos sejam contemplados na conversa. Nessa ocasião é possível que o 

entrevistado possa discorrer sobre o tema em questão sem se prender à pergunta 

feita pelo entrevistador (MINAYO, 2010). Por existir uma maior flexibilidade, o 

entrevistador pode decidir quando e em que ordem irá realizar as perguntas, sendo 

necessária atenção ao que já foi tratado no transcorrer da entrevista, além de 

sempre buscar relevância para a questão do estudo (FLICK, 2009). 

As entrevistas foram gravadas em aparelho de gravador portátil de modo a 

favorecer a transcrição dos áudios na íntegra. Para evitar a perda dos detalhes das 
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falas das entrevistadas, o que inclui hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos 

da entrevistadora, as entrevistas eram transcritas no mesmo dia (BARDIN, 2011). 

Para gravação das falas, foram feitos esclarecimentos acerca da gravação 

destas que se deram mediante autorização (APÊNDICE C) e disponibilização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D), onde foi 

enfatizado a importância da sua leitura para posterior assinatura.  

Ao final de cada encontro, foi realizada uma avaliação das reuniões grupais 

(APÊNDICE E) pela pesquisadora.  

A partir da obtenção dos dados capturados, estes foram categorizados 

levando em consideração as atitudes e percepções das mães em relação a sua 

participação no acompanhamento coletivo de CD da criança, refletindo deste modo o 

modelo de saúde implementado nas consultas. 

Para verificar a adequação do instrumento de coleta de dados, foi realizado 

um estudo piloto com mães e cuidadores que não pertenciam as USF onde foi 

designada a realização da coleta de dados. Destarte, constatada a adequação de tal 

instrumento, este não sofreu nenhuma alteração. 

No momento anterior ao início da pesquisa de campo, houve uma 

aproximação com a equipe da USF em questão. Neste instante foi explicado à 

enfermeira e aos agentes comunitários de saúde a importância da realização do 

estudo e a metodologia que iria conduzi-lo. Após esse momento, as enfermeiras 

prosseguiam com a marcação de suas consultas de acompanhamento coletivo do 

CD da criança.  

  

4.5 Análise dos dados 

 

Como recurso metodológico para análise dos dados obtidos foi utilizado a 

Análise de Conteúdo temática segundo os preceitos estabelecidos por Bardin 

(2011).  

 A Análise de Conteúdo na modalidade temática compreende as seguintes 

etapas: pré-análise que visa organização e escolha dos documentos, formulação de 

hipóteses e elaboração de indicadores; operacionalização do material através da 

formação de categorias; e por fim o tratamento dos resultados, de forma que se 

tornem compreensíveis (BARDIN, 2011).  
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 A análise de conteúdo procura desvendar os núcleos de sentido existentes na 

comunicação e sua frequência de aparição caracteriza partes de significado 

importante para o objeto que se pretende analisar (BARDIN, 2011). 

As falas dos participantes foram transcritas na íntegra no programa Microsoft 

Word 2010, sendo então realizada uma leitura flutuante, buscando identificar as 

unidades de significado presentes nas falas, e apreender de forma global as ideias 

principais. 

Após essa fase, partimos para o processo de seleção das unidades de 

análise, ou unidades de significado que ocorreu obedecendo a frequência onde cada 

palavra aparecia em realce, respeitando a semântica das unidades identificadas. Os 

dados obtidos foram categorizados empiricamente, emergindo de acordo com as 

falas das entrevistadas.  

Depois de codificados, os dados foram então dispostos em categorias 

temáticas. Nessa fase de categorização, os dados passaram a ser recortados, 

agregados e enumerados, admitindo a representação do conteúdo das falas em um 

determinado contexto, tornando-os significativos e válidos para inferências e 

interpretação (BARDIN, 2011).     

 

4.6 Aspectos éticos 

 

Antes da edificação da pesquisa o estudo foi submetido à autorização da 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal-RN (ANEXO A), em resposta ao 

ofício de solicitação para o desenvolvimento do estudo, que tem como objetivo 

informá-los sobre a pesquisa e, solicitar a autorização para sua devida execução e 

utilização do nome da instituição que servirá de cenário para o estudo. 

 Em seguida o projeto foi encaminhado ao sistema on-line da Plataforma 

Brasil, em virtude do cumprimento da Resolução CNS 466/2012 (Conselho Nacional 

de Saúde, 2012), principalmente no que se refere aos itens: III – Aspectos éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, IV – Consentimento livre e esclarecido e V – 

Riscos e benefícios da referida Resolução. 

O estudo foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, 

sendo aprovado pelo Parecer Consubstanciado nº 719.949, de 27 de junho de 2014, 
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Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

32510514.7.0000.5537 (ANEXO B). 

Anteriormente a aplicação dos questionários os entrevistados foram 

esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e peculiaridades de sua participação 

no estudo, levando em consideração os preceitos éticos. 

Concordando em participar da pesquisa, o sujeito era orientado a assinar o 

TCLE, que foi entregue em duas vias, a primeira ao participante, e a segunda ficou 

de posse dos pesquisadores. Este documento aborda, em seu texto, as garantias 

asseguradas, a saber: 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.  

Foi comunicado aos depoentes que os documentos advindos de sua 

participação serão mantidos em sigilo (APÊNDICE F) e guardados no Departamento 

de Enfermagem, na UFRN durante cinco anos, sob a responsabilidade da 

coordenadora do estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 As normas gerais de apresentação do relatório de pesquisa, do Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, do programa de Pós-Graduação em Enfermagem na 

Atenção à Saúde da UFRN- Regimento 2010, estabelecem que os resultados do 

estudo dissertativo devem ser apresentados no formato de artigos científicos, de 

acordo com o objeto da pesquisa. 

 Deste modo, os resultados e discussões desse estudo foram organizados em 

dois artigos formatados de acordo com as regras editoriais estabelecidas pelo 

periódico que serão submetidos. 

 O manuscrito 1, é intitulado “Identificando modelos assistenciais na consulta 

coletiva de acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento infantil”. Este foi 

submetido ao periódico Texto & Contexto Enfermagem (ANEXO C). 

 O manuscrito 2, tem como título “O protagonismo de mães na consulta de 

acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil”. Pretende-se 

submeter tal estudo à Escola Anna Nery revista de Enfermagem (ANEXO D). 
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*
Trata-se de um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de mestrado intitulada “Acompanhamento 

coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: participação de mães/cuidadores”, desenvolvida pelo 

programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

5.1 Manuscrito 1: Identificando modelos assistenciais na consulta coletiva de 

acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento infantil 

IDENTIFICANDO MODELOS ASSISTENCIAIS NA CONSULTA COLETIVA DE 

ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL
* 

IDENTIFYING HEALTH CARE MODELS IN THE COLLECTIVE FOLLOW-UP OF 

CHILD GROWTH AND DEVELOPMENT 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE ATENCIÓN DE SALUD EN EL 

COLECTIVO DE SEGUIMIENTO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO 

 

RESUMO 

Este estudo objetivou desvelar a partir das falas de mães o modelo assistencial de saúde no 

qual as ações de acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento da criança 

enveredam. Pesquisa exploratória, descritiva, de abordagem qualitativa, realizada com 13 

mães, por meio de entrevista semiestruturada e observação participante. A análise dos dados 

se deu pela técnica da análise temática proposta por Bardin. Estudo aprovado pelo Comitê de 

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo nº 719.949). Emergiram 

dos dados analisados as seguintes categorias: “Conceituação da consulta de acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança enquanto modelo assistencial de vigilância à 

saúde; A troca de experiências e a autonomia dos sujeitos a partir do modelo de promoção da 

saúde; Capacidade de reconhecer a realidade e identificar as dificuldades”. Constatou-se que a 

coexistência de modelos assistenciais na consulta infantil agrega possibilidades que 

favorecem melhores alternativas de saúde à população atendida.  

DESCRITORES: Atenção primária à Saúde. Saúde da criança. Crescimento e 

Desenvolvimento. Modelos Organizacionais. 

 

ABSTRACT 

This study aimed to unveil from the health care model of mothers of speech in which the 

collective follow-up actions of the growth and development of children are adopting. 

Exploratory, descriptive, qualitative approach, conducted with 13 mothers, through semi-

structured interviews and participant observation. Data analysis was made by the technique of 

thematic analysis proposed by Bardin. This study was approved by the Ethics Committee of 

the Federal University of Rio Grande do Norte (Protocol 719 949). Emerged from the data 

analyzed the following categories: "Conceptualization of monitoring the growth and 

development of the child consultation as care model of health surveillance; The exchange of 

experiences and the autonomy of individuals from the health promotion model; Ability to 

recognize the reality and the difficulties. "It was found that the coexistence of child care 

models in consultation adds possibilities that promote better health alternatives to the 

population served. 

DESCRIPTORS: Primary Health Care. Child Health. Growth and Development.  Models, 

Organizational. 
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RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo desvelar desde el modelo de atención de salud de las madres 

de discurso en el que los colectivos acciones de seguimiento del crecimiento y desarrollo de 

los niños están adoptando. Enfoque exploratorio descriptivo cualitativo, realizado con 13 

madres, a través de entrevistas semiestructuradas y observación participante. El análisis de 

datos se realizó mediante la técnica de análisis temático propuesto por Bardin. Este estudio 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte 

(Protocolo 719 949). Surgió a partir de los datos analizados las siguientes categorías: 

"Conceptualización de la vigilancia del crecimiento y desarrollo de la consulta niño como 

modelo de atención de la vigilancia de la salud; El intercambio de experiencias y la autonomía 

de los individuos desde el modelo de promoción de la salud; Capacidad para conocer la 

realidad y las dificultades ". Se encontró que la coexistencia de modelos de cuidado de niños 

en consulta añade posibilidades que promueven mejores alternativas de salud a la. 

DESCRIPTORES: Atención Primaria de Salud. Salud del Niño. Crecimiento y Desarrollo. 

Modelos Organizacionales. 

 

INTRODUÇÃO 

 No cotidiano dos serviços de saúde, os sujeitos vão gradativamente se apropriando da 

maneira de como aperfeiçoar o fazer saúde e conceber práticas percebidas durante os 

atendimentos. Tal posicionamento tem forte relação com os modelos assistenciais adotados e 

repercutidos pelos profissionais do serviço. 

 Nesse sentido, modelo assistencial é caracterizado como uma alternativa que combina 

técnicas e tecnologias que possam proporcionar a resolução de problemas, além do 

atendimento das necessidades de saúde no âmbito individual e coletivo, articulando recursos 

físicos, tecnológicos e humanos.
1 
 

 Na prática assistencial, é possível perceber a coexistência de diferentes modelos 

assistenciais que convivem de forma complementar.
2 

Quando direcionamos a atenção às ações 

primárias à saúde da criança no Brasil, é possível encontrar referência ao modelo de vigilância 

e promoção da saúde que direcionam suas ações para a recuperação, a prevenção e a 

promoção do crescimento e desenvolvimento saudáveis na plenitude de suas potencialidades, 

englobando aspectos físicos, mentais e sociais.
3,4 

 Para efetivação dessas práticas são preconizadas consultas de acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança, no entanto, a forma como são organizadas 

tais consultas muitas vezes impõe uma transmissão de conhecimento vertical, onde o 

profissional é visto como detentor do conhecimento e o usuário como sujeito passivo. Além 

disso, o que encontramos, na maioria dos serviços, são ações de cunho curativo, onde se tem 

como foco principal a doença.
5,6
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 Tais ações tendem a afastar o responsável pela criança, na maioria das vezes a mãe, já 

que ela é o principal elo entre criança e profissional.
7 

Esse fato se dá pela grande demanda 

atendida nos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) que são constituídos como portas 

de entrada nos serviços de saúde, ocasionando a formação de longas filas no momento dos 

atendimentos, fator que impulsiona as mães a trazerem seus filhos apenas na ocorrência da 

doença.
6 

 Na tentativa de superar tais dificuldades na assistência à criança e inovar processos já 

instituídos, propondo rupturas saberes estruturados, tem-se hoje a realização de consultas de 

acompanhamento coletivo do CD infantil, estas caracterizadas como tecnologias de baixo 

custo e alta eficácia, que tem como objetivo possibilitar melhorias nas condições de vida e o 

desenvolvimento saudável da população, atuando na redução de doenças.
6
  

 Diante da multiplicidade e complexidade das condições sociais e econômicas que 

refletem diretamente na saúde das pessoas, são preconizadas ações que visem a participação 

da comunidade e o incentivo no processo de autocuidado do indivíduo para gerir sua saúde.
2,8

 
 

 
Para operacionalização dessas práticas, temos as Unidades de Saúde da Família 

(USF’s), que tem como proposta o fortalecimento do acesso dos indivíduos aos serviços de 

saúde, uma vez que são constituídas como portas de entrada da população que necessita de 

atendimento. Além disso, são responsáveis por proporcionar ganhos na autonomia do usuário 

e redução da mortalidade infantil.
9 

 
Sabendo que a consulta de acompanhamento coletivo do CD da criança é considerada 

uma ação que direciona a prática para um novo modo de fazer, nos cabe investigar: quais as 

concepções adquiridas pela vivência dos sujeitos que participam das ações de 

acompanhamento coletivo do CD infantil? E em que modelo de saúde podem se enquadrar 

tais ações? Com a obtenção de tais questionamentos será possível constatar os reais ganhos de 

tal alternativa.  

 Com isso, este artigo objetiva desvelar a partir das falas de mães o modelo assistencial 

de saúde no qual as ações de acompanhamento coletivo do CD da criança enveredam. 

 

MÉTODOS 

 

          Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, que 

constitui um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de mestrado intitulada 

“Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: participação de 
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mães/cuidadores”, desenvolvida pelo programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 Este estudo foi realizado em duas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do município de Natal/RN, no período de agosto a setembro de 2014. 

 Os dados foram coletados utilizando-se da técnica da observação participante e 

entrevistas semiestruturadas e analisados por meio da análise de conteúdo temática proposta 

por Bardin.
10

 

 A técnica de observação participante inclui o registro das anotações diárias das 

atividades desenvolvidas e implica na inserção do pesquisador na rotina de trabalho do campo 

pesquisado como se fosse um de seus sujeitos.
11 

 
As entrevistas foram gravadas após a realização da consulta coletiva e ocorriam no 

mesmo espaço da realização do encontro. Os profissionais do serviço sempre optavam por 

não participar, para não influenciarem nas respostas. Os áudios eram transcritos na íntegra no 

mesmo dia da realização do encontro. 

 A operacionalização da técnica de análise de dados foi realizada por meio da leitura 

repetida e exaustiva do material empírico, com a finalidade de identificar os núcleos de 

sentido que foram codificados e agregados em categorias temáticas.
10

  

 Os critérios adotados para a inclusão dos sujeitos na pesquisa foram: ser mãe/cuidador 

responsáveis pelo cuidado às crianças que tenha frequentado uma ou mais reunião de 

acompanhamento coletivo de CD infantil. Como critérios de exclusão estabeleceu-se 

mães/cuidadores não pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde da Família 

(USF) e aqueles que não utilizavam o Sistema Único de Saúde (SUS) como principal serviço 

de atendimento em saúde. 

 Os sujeitos participantes do estudo foram 13 mães. Estas tinham entre 16 e 36 anos. 

Apenas três tinham ensino médio incompleto, sendo que as demais possuíam ensino 

fundamental incompleto. Em relação ao vínculo empregatício, somente duas tinham carteira 

assinada e estavam usufruindo da licença maternidade, as demais eram donas de casa. Quanto 

ao estado civil duas eram solteiras, quatro casadas e sete em união estável, todas com renda 

não superior a dois salários. 

 O tamanho da amostra foi definido por meio do critério de saturação teórica. O 

processo de avaliação da saturação é contínuo, sendo realizado desde o início da coleta de 

dados, de forma a sempre confrontar os dados obtidos com os objetivos do estudo. As 

semelhanças presentes nas informações evidenciam o discurso dos sujeitos, sendo 

compreendidas suas representações em relação ao objeto de pesquisa.
12
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 Este estudo seguiu os princípios éticos e legais que regem a pesquisa científica 

envolvendo seres humanos preconizados pela Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional 

de Saúde, preservando o caráter voluntário dos participantes e o anonimato dos interlocutores, 

sendo aprovado pelo Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) nº 719.949 de 27 de junho de 2014, 

com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 32510514.7.0000.5537. 

 Com vistas a preservar o anonimato dos sujeitos, as mães foram identificados pela 

letra M, seguidas pelo número sequencial de um a treze (M1, M2, assim sucessivamente até 

M13). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados encontrados emergiram das múltiplas leituras e reflexões do material 

coletado junto às mães nas consultas de acompanhamento coletivo do crescimento e 

desenvolvimento da criança realizada. Estas ocorriam após agendamento prévio das equipes 

de saúde, dando seguimento ao que estava estabelecido na sua agenda de trabalho.  

 A partir da análise dos dados obtidos, emergiram três categorias temáticas 

“Conceituação da consulta de acompanhamento do CD da criança enquanto modelo 

assistencial de vigilância à saúde; A troca de experiências e a autonomia dos sujeitos a partir 

do modelo de promoção da saúde; Capacidade de reconhecer a realidade e identificar as 

dificuldades”.  

 

Conceituação da consulta de acompanhamento do CD da criança enquanto modelo 

assistencial de vigilância à saúde 

 

 As consultas de crescimento e desenvolvimento da criança são caracterizadas como 

ferramentas fundamentais para o acompanhamento das condições de vida, redução das 

doenças e melhor qualidade de vida no crescer e desenvolver dessa população, sendo a faixa 

etária de 0 à 5 anos a que está entre as mais susceptíveis devido maior vulnerabilidade do 

organismo em adquirir doenças.
4,13

 
 

 Nesse sentido, as consultas de acompanhamento do CD da criança são 

estrategicamente ofertadas à população como uma das linhas de cuidado da Agenda de 

Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil.
4
 Portanto, 

cabe analisar em quais modelos de atenção suas práticas enveredam. Para isso, os sujeitos 
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atribuíram os seguintes significados as consultas de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil: 

 Serve pra acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança... se ela tá 

crescendo bem, ganhando peso. (M2) 

 Eu entendo assim... que é muito bom, tanto pra mim como para meu filho, porque eu 

fico sabendo das coisas. Como é que meu filho tá, se ele tá bem, se tá crescendo bem. (M12) 

 [...] Fica sabendo, se ele tem alguma coisa no corpo [...] Se tá bem o peso dele... se 

baixou, ou aumentou. Se tá crescendo bem, se alimentando bem. (M13) 

 A partir da análise das falas das mães foi possível constatar que elas veem o 

acompanhamento do CD infantil como ações de vigilância para o crescimento do seu filho, 

não sendo capazes de se aprofundar nos reais objetivos que tal atendimento visa proporcionar 

à saúde da criança, além de não identificarem os princípios que substanciam esse fazer, 

prendendo-se tão somente a ações pontuais, ou seja, aquelas que podem ser mensuráveis.
 

 Embora o conhecimento das mães seja ainda incipiente, elas demonstram saber o 

significado das ações preventivas do acompanhamento do CD da criança. É possível observar 

que se referem ao acompanhamento mensal das medidas antropométricas como peso e 

estatura. Tais medidas, embora tenham grande relevância para avaliação do crescer e 

desenvolver da criança, sobretudo nos primeiros anos de vida, não são alternativas que 

comtemplem a integralidade do cuidado. 
 

 
Quando nos relacionamos a

 
apropriação dessa temática por parte das pesquisadas, cabe 

destacar que o conhecimento teórico proposto na pesquisa se dá a partir das vivencias obtidas 

por elas a cada dia nessa nova proposta de atenção. 

 Ainda nessa perspectiva, nota-se que apesar de desconhecerem o conceito formal da 

atividade proposta, já é possível considerar um grande avanço nesse campo, uma vez que ao 

pensar na perspectiva da proposta da vigilância à saúde, de certa forma, busca-se superar o 

modelo assistencial vigente, implicando na redefinição do sujeito, do objeto e principalmente 

na forma como é organizado o processo de trabalho.
14

 
 

 
Mesmo ainda sendo um desafio para a enfermagem, é primordial traçar alternativas 

que favoreçam mudanças nos modelos assistenciais, de forma que as ações possam superar 

medidas restritas tão somente à prevenção e cura, além de favorecer iniciativas que 

contemplem o acesso aos serviços de saúde e a prática da integralidade da atenção.
15,16

 

 Nesse contexto, tem-se as consultas coletivas de acompanhamento do CD infantil 

pensadas como alternativas que superem tais dificuldades e que reorganizem o atendimento 
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de enfermagem de modo a favorecer maior vínculo entre profissionais e usuários, de modo a 

incluir os usuários como corresponsáveis no cuidado à criança.
6,17 

 Tal fator vem intensificar a prática voltada ao diálogo e a troca de conhecimento entre 

os participantes em um contexto multiprofissional e interdisciplinar de modo a favorecer a 

adesão e continuidade da assistência integral dos indivíduos, na perspectiva da promoção da 

saúde, uma vez que a enfermagem sozinha não é capaz de englobar todos os aspectos que 

envolvem a saúde da criança.
18 

 

A troca de experiências e a autonomia dos sujeitos a partir do modelo de promoção da 

saúde 

 

 Atualmente é possível constatar a existência de certo esgotamento no paradigma 

biomédico, uma vez que ele não foi possível de responder a todas as demandas existentes na 

sociedade atual e outras alternativas como a promoção da saúde  tornaram-se propostas bem 

mais qualificadas a responder os desafios sanitários da contemporaneidade. 

 Na realidade estudada, mesmo que ainda seja de forma sutil, mudanças na 

configuração das consultas já tiveram início, muito embora ainda exista uma forte ligação 

com a forma de trabalho adotada há tantos anos. O que temos hoje nas duas unidades 

estudadas, é a realização de consultas individuais atuando de forma alternada com o 

atendimento coletivo. 

 As consultas de acompanhamento coletivo do CD infantil tem por objetivo gerar uma 

aproximação entre profissionais e usuários, fator que proporciona incentivo à participação da 

família, envolvendo-a com informações sobre os cuidados e problemas de saúde de sua 

criança, na perspectiva da ênfase nas ações de promoção da saúde e na inter-relação dos 

diferentes saberes.
6,19 

O que pode ser evidenciado, a partir das falas que seguem: 

 Aqui é assim, cada um pergunta e a outra que souber ajuda. (M4) 

 No outro CD, a mãe falou que o filho caiu do carrinho e ficou até desacordado 

porque ela não botou o cinto de segurança direito... agora eu tenho mais cuidado, quando 

vou botar ele no carrinho, boto até uns travesseiros pra ele não descer. (M1) 

 No coletivo é bom pelo compartilhamento das outras mães, o desenvolvimento de 

cada criança... Porque tem situações que a outra criança passou e a minha não passou e eu 

já fico mais vigilante para que não aconteça... e pra saber o que é quando acontecer. (M8) 

 A partir da interação entre diferentes indivíduos nos espaços sociais é possível haver o 

desenvolvimento de habilidades, fator que atua no melhoramento da sua autoestima e 
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fortalecimento do sentimento de pertencimento àquele meio.
17 

 Reforçando tal ideal, a carta de 

Otawa, marco fundamental da promoção da saúde, traz como princípios fundamentais o 

cuidado e a reciprocidade, afirmando que cada um deve cuidar de si próprio, do outro, da 

comunidade e do meio ambiente. 

 A participação dos usuários e a valorização do seu conhecimento são fatores 

diretamente relacionados à formulação conceitual da promoção da saúde
20

 e atuar nesse 

âmbito faz parte do que é preconizado nas consultas de acompanhamento coletivo de CD da 

criança. 

 Nesse sentido, o trabalho em grupos para promoção à saúde é visto como um 

instrumento capaz de contribuir para o desenvolvimento da autonomia e de melhores 

condições de vida e saúde dos envolvidos, de modo a contribuir para a superação de práticas 

inerentes ao modelo biomédico.
 

 
O processo de autonomia dos sujeitos envolvidos nas consultas de acompanhamento 

coletivo da criança pode ser observado através das seguintes falas: 

 Eu pergunto bastante. Eu me abro mais... digo o que tá acontecendo [...] a pessoa vê 

todo mundo falando ai tem vontade de dizer o que tá se passando. É isso. (M13) 

 Acho que aqui cada um fala um pouquinho... (M1) 

 Eu sempre falo, principalmente se eu vê que posso ajudar. Mas, não falo tanto porque 

sou tímida [...] Mas, eu não deixo de tirar as dúvidas. (M9) 

 Mediante a análise das falas é possível observar que através da consulta coletiva, os 

participantes tornam-se sujeitos da ação, uma vez que existe abertura para que eles se 

coloquem diante de uma situação determinada, diferentemente do que ocorre nas consultas 

individuais, onde o profissional é tido como detentor do conhecimento e as ações ocorrem de 

forma verticalizada.
6                          

 
Além disso, a partir do fortalecimento das capacidades individuais os usuários se 

tornarão empoderados do saber, podendo favorecer melhores condições de saúde às crianças e 

se mobilizarem para interferir nesse contexto.
21,22 

Ainda nesse panorama, cabe ressaltar que 

aquele sujeito que utiliza um serviço sem questionamento, não participa efetivamente e não 

contribui para a melhoria da atenção à sua saúde. 
 

 
A autonomia, considerada uma categoria norteadora da atuação em promoção da 

saúde, busca a ampliação do controle ou domínio dos indivíduos e comunidades sobre os 

determinantes de sua saúde, para que assim possam exercer o processo de independência 

sobre essa.
22,23 
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Decerto, para que possa existir uma atuação efetiva voltada à saúde da criança faz-se 

necessário a atuação eficaz de políticas públicas que proporcionem às famílias o aumento de 

sua autonomia de modo a favorecer o cuidado. 

 Nessas circunstâncias, o incentivo à participação dos sujeitos na atividade coletiva 

decorre da necessidade existente para que estes se sintam parte do processo de forma a tomar 

para si uma maior capacidade reflexiva sobre os condicionantes de sua vida. É preciso pontuar 

também, que além de fazer parte da situação problema, é de fundamental importância para os 

usuários tornarem-se membros da ação transformadora.
4 

 

Capacidade de reconhecer a realidade e identificar as dificuldades 

 

 Para que um processo de mudança seja efetivado na prática assistencial, demanda por 

parte dos profissionais um forte comprometimento com o fazer, uma vez que romper com 

saberes instituídos é uma árdua tarefa.  
 

 Dentro dessa ótica faz-se importante trabalhar com a comunidade na perspectiva de 

ações de promoção da saúde, embasados na construção de novos saberes de enfermagem, não 

menos qualificados, mas pautados na visão oposta ao que temos hoje como prevalente.
 
É 

preciso ter a noção de que é possível transpor o foco da atenção apenas a queixa-conduta, 

contemplando assim questões mais abrangentes dos indivíduos que encontram-se em um 

determinado contexto.
24 

 No entanto, ainda é possível encontrar profissionais que na sua assistência focam nos 

processos patológicos e deixam de criar alternativas de cuidado e atenção que englobem o 

todo. Como exemplo de tal prática, é possível observar as falas das mães, que relatam o 

atendimento recebido durante a consulta de acompanhamento individual do CD da criança 

com o médico:  

 [...] Ela não mediu... só tinha o peso. E perguntou o que ele tinha e eu disse que não 

tinha nada, porque não estava doente. Ai disse que era para eu amamentar e pronto. (M6) 

 [...] Ela falou que era para amamentar. Que não desse nenhum tipo de comida a ele 

até os seis meses, só o peito. Perguntou se estava doente, examinou ele assim por cima e 

acabou a consulta. (M11) 

 Diante de tal realidade, é veemente a necessidade de superação da dicotomia entre 

ações preventivas/curativas e individuais/coletivas para um atendimento que priorize ações de 

promoção e vigilância da saúde.
15
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 Tendo em vista que a implementação dos princípios do SUS é dependente das práticas 

exitosas adotadas na ESF, muitas vezes é preciso romper com práticas de um modelo de saúde 

que oferece apenas técnicas curativistas e fragmentadas, repletas de procedimentos e de cunho 

medicalizante.
25

 Ainda nessa perspectiva, pode-se inferir que de forma mais evidente no 

modelo tradicional impera a lógica hegemônica do modelo biomédico individual.
15

 
 

 Mediante tal contexto, urge a necessidade de compreender a percepção do modelo de 

assistência voltado à promoção da saúde como algo inovador, buscando superar as 

dificuldades na transformação do fazer, onde a prioridade passe ser o resgate de uma visão 

mais ampliada de todo o processo saúde-doença e principalmente das relações estabelecidas 

no cuidar, seja entre profissionais e entre profissionais e usuários. 

 Mesmo com tal direcionamento, é possível constatar que a literatura aponta a 

incipiência na realização de atividades voltadas à promoção da saúde. Tal fator pode ser 

decorrente do desconhecimento dos próprios profissionais que confundem este conceito com 

práticas de prevenção e educação em saúde. Cabe, portanto, trabalhar junto aos profissionais 

em prol da ampliação de discussões que favoreçam ações de promoção da saúde, de forma a 

ampliar alternativas efetivas e universais na melhoria da qualidade de vida das populações.
26

  

 A partir da análise desse núcleo, foi possível realizar um comparativo das ações 

ofertadas aos usuários, já que as crianças atendidas nas duas unidades de saúde podem 

participar alternadamente de consultas individuais e coletivas. Apontando a atenção às 

práticas coletivas de acompanhamento do CD da criança, ao serem questionadas sobre sua 

participação, as mães relatam:  

 É bom! É bom porque a gente participa, deita no colchão e tudo, e no outro não... elas 

que fazem só. A gente fica só ali... (M10) 

 No coletivo cada um fala o que tá acontecendo com sua criança [...] a gente participa 

mais... no individual elas mesmas medem, a gente fica só segurando a criança. (M6) 

 [...] lá não faz tanta pergunta... aqui o menino tem mais liberdade de tá andando, de 

tá brincando.(M13) 

 A partir da análise das falas é evidente que durante as consultas coletivas há uma 

maior aproximação entre usuários e profissionais, que se unem para discutir o processo de 

cuidado de suas crianças. O estabelecimento desse vínculo é de fundamental importância para 

que a consulta de enfermagem obtenha êxito e repercussão acerca do cuidado estabelecido 

com a criança.
13,17

 
 

 Ao passo que sentem-se parte integrante do processo por meio de sua participação nas 

consulta de acompanhamento coletivo do CD da criança, através de seus questionamentos e 
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opiniões, os usuários tornam-se mediadores do cuidado da criança e sujeitos ativos no fazer, 

além disso, é por meio da inter-relação e vínculo estabelecido com os profissionais que os 

usuários demonstraram satisfação quanto a assistência recebida.
17,24 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo propiciou identificar, por meio da ótica das mães, os modelos assistenciais de 

saúde que estão incorporados na realização das consultas de acompanhamento coletivo de CD 

da criança.  

 Nesse contexto, foi possível identificar que as condutas e aprendizados das mães no 

acompanhamento coletivo do CD da criança estavam direcionados a dois modelos 

assistenciais, a saber: o primeiro estava apontava características da vigilância à saúde, mesmo 

não havendo o aprofundamento formal de certos conceitos e suas práticas, sendo abordadas de 

forma pontual. O segundo, por sua vez, trazia características do modelo de promoção da 

saúde, sendo possível observar maior envolvimento entre os sujeitos participantes nas 

consultas, uma vez que elas questionam, emitiam opiniões, exemplificavam e compartilhavam 

suas experiências.  

 Além disso, cabe destacar que ao levarem suas crianças ao atendimento nos serviços 

de saúde, as mães buscavam receber cuidados independentemente de um processo patológico 

na sua criança, se afastando do modelo centrado na doença. 

 Em contraponto ao que vem sendo demonstrado por parte das mães em seus 

aprendizados e condutas a partir das consultas de acompanhamento coletivo do CD, foi 

possível identificar através das falas e da observação participante que ainda existe uma 

parcela significativa de profissionais do serviço, que durante os atendimentos individuais 

direcionam o foco de suas ações para o modelo biomédico, que tem como foco a doença.  

 Tal constatação foi vista pelas pesquisadoras como certo desapontamento por parte das 

mães, que demonstram insatisfação com o atendimento que não engloba todas as necessidades 

da sua criança. 

 Nesse ensejo, é notório que mesmo com algumas mudanças no fazer por parte dos 

profissionais, o processo de cuidar ainda carece de algumas transformações. Não se preconiza 

a ruptura total com os modelos assistenciais existentes, uma vez que o atendimento aos 

indivíduos se faz por meio da coexistência destes. No entanto, o que não pode existir é a 

sobreposição e imposição de uma única conduta, esta que por sua vez, sozinha, não é capaz de 

responder a todos os questionamentos que envolvem a saúde. 
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 Ante tal realidade, faz-se necessário traçar e agregar possibilidades e modelos de 

atenção que visem superar limitações e que favoreçam melhores alternativas de saúde à 

população, sendo capazes de envolver os indivíduos no seu respectivo contexto, na 

perspectiva de favorecer a busca por uma melhor qualidade de vida e consequentemente 

saúde. 

 Portanto, é preciso ampliar a discussão sobre modelos assistenciais juntos a todos os 

profissionais de modo a buscar a ampliação e maiores possibilidades de intervenção e 

melhoria na qualidade de vida da população infantil e consequentemente de toda comunidade. 
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 RESUMO  

Este estudo objetivou descrever a participação de mães nas consultas de acompanhamento 

coletivo do crescimento e desenvolvimento da criança. Estudo descritivo e exploratório, com 

enfoque de análise qualitativa, com 13 mães que participaram das consultas de 
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acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento infantil. Os dados foram 

coletados nos meses de agosto a setembro de 2014, através da técnica da observação 

participante e entrevistas semiestruturadas. A análise se deu a partir do método de análise de 

conteúdo, utilizando-se a modalidade temática. Dos resultados emergiram duas categorias 

temáticas: Atitudes e comportamentos de mães frente à saúde da criança; e A busca pelo 

acompanhamento integral da saúde da criança. Destaca-se que durante as consultas coletivas 

há maior incentivo ao protagonismo das mães, uma vez que passam a ter participação ativa na 

realização das condutas. Porém, ainda é possível observar alguns entraves relacionados à 

realização desses atendimentos. 

Palavras-chave: Saúde da criança. Crescimento e desenvolvimento. Saúde da família. 

Enfermagem pediátrica. 

ABSTRACT 

This study aimed to describe the participation of mothers in the collective follow-up visits the 

child's growth and development. Descriptive and exploratory study with a qualitative analysis 

approach, with 13 mothers who participated in the collective follow-up visits of child growth 

and development. Data were collected from August to September 2014, through the technique 

of participant observation and semi-structured interviews. The analysis was from the content 

analysis method, using the thematic. The results highlight two themes: Attitudes and 

behaviors of mothers across the child's health; and The search for comprehensive evaluation 

of the child's health. It is noteworthy that during the collective consultations no greater 

incentive role of mothers, since they now have active participation in the performance of 

procedures. However, it is still possible to observe some barriers related to the performance of 

such visits. 

Keywords: Child Health. Growth and Development. Family Health. Pediatric Nursing. 

RESUMEN 
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Este estudio tuvo como objetivo describir la participación de las madres en el colectivo Las 

visitas de seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño. Estudio descriptivo y 

exploratorio, con un enfoque de análisis cualitativo, con 13 madres que participaron en los 

colectivos visitas de seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño. Los datos fueron 

recogidos de agosto a septiembre de 2014, a través de la técnica de la observación participante 

y entrevistas semi-estructuradas. El análisis fue del método de análisis de contenido, 

utilizando la temática. Los resultados ponen de relieve dos temas: Actitudes y 

comportamientos de las madres de todo la salud del niño; y la búsqueda de la evaluación 

integral de la salud del niño. Cabe destacar que durante las consultas colectivas no mayor 

papel incentivador de las madres, ya que ahora tienen una participación activa en la 

realización de procedimientos. Sin embargo, aún es posible observar algunas barreras 

relacionadas con el rendimiento de tales visitas. 

Palabras clave: Salud del Niño. Crecimiento y Desarrollo. Salud de la Familia. Enfermería 

Pediátrica. 

 

INTRODUÇÃO 

 A participação de usuários nas consultas da criança é um fator estabelecido para se 

ofertar um cuidar integral, visto que há o favorecimento da capacitação dos indivíduos e por, 

consequência, o estímulo à autonomia e corresponsabilidade com sua saúde. 

 Diante de tal realidade, cabe aos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) 

promover alternativas que viabilizem maior participação da comunidade nas ações 

desenvolvidas para um cuidar integral, uma vez que nos primeiros anos de vida da criança tais 

serviços exercem papéis fundamentais para a manutenção da sua saúde e promoção de um 

crescimento e desenvolvimento saudáveis
1
. 
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 Para efetivação dessas consultas tem-se preconizado o acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento (CD) infantil, que faz parte da avaliação integral à saúde da 

criança na primeira infância (0 a 6 anos). Seus reais ganhos são observados mediante a 

participação ativa dos usuários e criação de vínculos da criança e familiar com os serviços de 

saúde, na perspectiva de possibilitar um cuidar com ênfase na promoção da saúde e prevenção 

de agravos
2
. 

 Mesmo com tal direcionamento é perceptível que as consultas de acompanhamento do 

CD, são realizadas de maneira individual, apenas na presença do médico/enfermeiro junto ao 

responsável pela criança, na maioria das vezes a mãe
3
.
 
 

 Com a conformação da consulta desta maneira, o indivíduo torna-se um sujeito 

passivo frente ao profissional que prescreve sozinho todas as condutas que devem ser 

adotadas, na maioria das vezes seguindo pela linha curativista, com foco na doença e de modo 

a fazer com que o usuário veja apenas no tratamento medicamentoso a busca pela saúde. O 

que ocasiona maior congestionamento de mães e crianças nos serviço de saúde, apontando 

para uma maior frequência de crianças doentes
4
. 

 

 Atuando na perspectiva das consultas coletivas de acompanhamento do CD infantil, 

percebemos estas como uma alternativa capaz de envolver as mães nas suas ações, tornando-o 

protagonista no fazer
3,4

.  

 Nesse sentido, o interesse em investigar e relatar o protagonismo de mães nas 

consultas de acompanhamento coletivo do CD da criança parte do pressuposto que a visão 

avaliativa destas é um ponto relevante quando nos referimos ao processo assistencial. Tal 

fator é referente ao fato de que ao utilizar o serviço de saúde ela observa o cuidado destinado 

em todos os seus aspectos, sejam eles positivos ou negativos, e apresentam uma visão crítica 

do assunto
5,6

.
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 Ante a essa realidade, as consultas às crianças ensejam proporcionar o 

acompanhamento do binômio mãe-filho, através de medidas de promoção da saúde que visam 

favorecer a troca de experiência entre os participantes e a superação dos problemas 

vivenciados pelos indivíduos que buscam o serviço
7
. 

 Em face do exposto, este artigo objetivou descrever a participação de mães nas 

consultas de acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento da criança. 

 

MÉTODO 

 Esta pesquisa é de natureza descritiva e exploratória com enfoque na análise 

qualitativa, cujo recorte especial foram duas unidades com equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) situadas no município de Natal/RN. 

 Tal manuscrito constitui um recorte dos resultados obtidos a partir da dissertação de 

mestrado intitulada “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: 

participação de mães/cuidadores”, desenvolvida pelo programa de Pós-Graduação em 

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

 Como critérios elencados para a inserção dos sujeitos destacam-se: ser mãe/cuidador 

responsável pelo cuidado às crianças que tenham frequentado uma ou mais reunião de 

acompanhamento coletivo de CD infantil.  Dentre os critérios de exclusão estabelece-se: 

mães/cuidadores não pertencentes à área de abrangência da Unidade de Saúde da Família 

(USF), que não utilizavam o Sistema Único de Saúde (SUS) como principal serviço de 

atendimento em saúde.  

 Participaram da pesquisa 13 mães. O número de participantes foi delimitado pelo 

processo de saturação teórica, no qual à medida que fomos coletando e analisando os 

depoimentos , as estruturas de relevância foram se aprofundando, e respondendo aos objetivos 

traçados. 
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 As mães participantes do estudo tinham entre 16 e 36 anos. Apenas três tinham ensino 

médio incompleto, sendo que as demais possuíam ensino fundamental incompleto. Em 

relação ao vínculo empregatício, somente duas tinham carteira assinada e estavam usufruindo 

da licença maternidade, as demais eram donas de casa. Quanto ao estado civil, duas eram 

solteiras, quatro casadas e sete em união estável, todas com renda não superior a dois salários 

mínimos. 

 Os dados foram coletados no período de agosto a setembro de 2014, por meio da 

técnica da observação participante e entrevistas semiestruturadas, que eram gravadas logo 

após a realização das consultas coletivas, com o intuito de não comprometer a rotina de 

trabalho. No mesmo dia da realização do encontro, os áudios eram transcritos na íntegra. 

 As entrevistas nunca ocorreram com a presença dos profissionais do serviço, pois por 

opção própria preferiam retirar-se para não induzir nenhuma resposta dos sujeitos por eles 

atendidos. 

  A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo temática proposta por 

Bardin
8
, que, por meio da leitura repetida e exaustiva do material empírico, foram 

identificados, codificados e agregados os núcleos de sentido em categorias temáticas.  

 A técnica de observação participante consiste no registro de anotações diárias, 

referentes às atividades realizadas, esta exige a inserção do pesquisador na rotina de trabalho 

onde é desenvolvido o estudo, tal como aqueles sujeitos participantes
10

.
 

 
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), protocolo nº 719.949 de 27 de junho de 2014,e Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 32510514.7.0000.5537, atendendo aos 

preceitos da Resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado, autorizando a inclusão de seu 

discurso nesta pesquisa e posterior publicação dos resultados. 
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 De modo a resguardar o anonimato dos sujeitos foi utilizada a letra “M” (Mães), 

seguida pelo número sequencial de um a treze (M1, M2, consecutivamente até M13). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da análise temática dos dados obtidos, emergiram duas categorias: Atitudes e 

comportamentos de mães frente à saúde da criança; e A busca pelo acompanhamento integral 

da saúde da criança.  

 

Atitudes e comportamentos de mães frente à saúde da criança 

 A realização das consultas de acompanhamento coletivo do CD tem como princípios a 

inserção dos familiares e cuidadores na ação, não apenas como meros receptores de 

informações, e sim como protagonistas do cuidado às crianças.  

 Para efetivação de tal fazer, é necessário o incentivo à participação das mães em toda a 

atenção à criança, o que faz parte de um dos princípios norteadores do cuidado na saúde 

infantil estabelecido pela Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução 

da mortalidade infantil. Assim, haverá incentivo à promoção da saúde e prevenção de 

agravos, suscitando, assim, um cuidado qualificado e em tempo oportuno
2
. 

  Deste modo, é recomendado que os sujeitos desenvolvam autonomia ao ser 

envolvidos com a informações sobre os cuidados e problemas de saúde da sua criança, o que 

irá favorecer o potencial de qualificação e humanização da assistência prestada
10

.
 
 

 Trabalhar na perspectiva da humanização, focando no protagonismo e na autonomia 

dos sujeitos reitera o processo de corresponsabilidade entre profissionais e usuários na 

atenção, produção e gestão em saúde. Afinal, só com a inserção e participação ativa do sujeito 

é possível promover melhores condições de vida
11

. 



58 
 

 
 

 Nesse sentido, uma estratégia que visa o incentivo ao fortalecimento de tal conduta faz 

referência à participação das mães nas consultas, onde são capacitadas a realizar juntamente 

com os profissionais do serviço os registros dos parâmetros de crescimento e 

desenvolvimento de suas crianças
4
. 

 Consolidando tal afirmativa, os relatos abaixo surgiram quando as mães foram 

questionadas sobre as ações que desenvolviam no acompanhamento coletivo de CD da 

criança: 

Eu não sabia tirar a medida da cabeça, medir o tamanho dele... agora 

sei. (M7) 

Aprendi a medir a criança, em saber como ele tá... porque no 

individual eu não faço isso, de tá medindo, sabendo o peso dele, 

anotando... essas coisas. (M12) 

 Através da análise das falas é possível observar que a inserção das mães na consulta 

coletiva de acompanhamento do CD da criança se dá de forma ativa, pois elas tornam-se 

corresponsáveis pelas ações desenvolvidas junto aos profissionais. Esse fator irá colaborar na 

redução da demanda dos profissionais nos serviços no transcorrer da ação, já que muitos 

profissionais afirmam não ter tempo de realizar todas as anotações no cartão da criança, 

deixando-o com lacunas. 

 Porém, cabe ressaltar que embora a participação da mãe na consulta de CD coletiva 

seja uma forma de empoderamento, além de uma participação ativa no processo, tal fator não 

reduz e nem substitui a participação e responsabilidade da equipe multiprofissional, que deve 

ter um olhar contínuo sob todas as atividades realizadas. 

 Entretanto, a partir do momento que as mães passam a ser protagonistas das 

demandas, essa falha poderá ser corrigida, já que a caderneta da criança tem todos os dados 

referentes a sua saúde, sendo de grande interesse dos pais. 
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 Além disso, ao participar da consulta a mãe torna-se apta a realizar a pesagem e 

aferições antropométricas do seu filho, sendo feito o registro das informações colhidas na 

caderneta de saúde da criança, documento que possibilita a existência de um 

acompanhamento dos principais marcos do desenvolvimento infantil
12

.  

 Tais ações fortalecem o vínculo entre mãe e filho. Portanto, cabe ao enfermeiro buscar 

alternativas que incentivem ainda mais essa aproximação, baseando seu atendimento em uma 

assistência humanizada, uma vez que ele é o profissional que está mais presente no momento 

da realização das consulta
7,14

.  

 Nestas situações, é de fundamental relevância o estabelecimento do diálogo, pois é 

tido como uma alternativa ao exercício da autonomia, já que não faz referência à transmissão 

do conhecimento e sim a necessidade de ligação mútua entre profissionais e usuários e entre 

os diferentes sujeitos que participam das ações
5,14

.   Por meio dessa união de fatores é possível 

favorecer uma relação ativa com o conhecimento
15

, conforme evidenciado nas falas: 

Aqui na consulta eu sempre pergunto se ele tá crescendo bem, se tá se 

desenvolvendo bem para a idade dele [...] E é bom porque cada mãe vai dizendo 

como é com seu filho, ai você vai escutando e dizendo “ó, o meu menino tem isso, 

vamos ver”. (M2) 

Eu me sinto bem aqui no CD coletivo, porque tem algumas situações que podiam 

ocorrer e eu não ia saber como lidar. Como uma assadura... eu não sabia que 

usando lenço umedecido poderia causar mais assadura e que o melhor seria 

lavar em água corrente. E isso eu aprendi no CD coletivo, pois teve exemplos de 

outras mães que aconteceu isso. No CD eu me sinto a vontade e curiosa também 

para saber se ela tá se desenvolvendo bem para a idade dela. Se tá tudo de 

acordo. (M8) 

 Tendo em vista tais relatos, é possível constatar maior corresponsabilidade nos 

cuidados prestados a suas crianças, uma vez que os sujeitos tornaram-se aptos a desenvolver o 

fazer ativo nas consultas.  

 Outro ponto a ser considerado é que, ao se estabelecer vínculo entre famílias, 

comunidades e profissionais são gerados laços de confiança e trabalho mútuo entre os 
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envolvidos, pois são elaboradas alternativas para a condução de um caminho considerando os 

valores culturais dos diferentes coletivos
10,16,17

. 

 Considerando tal situação, trabalhar na perspectiva da corresponsabilidade 

compreende promover alternativas que agreguem um leque de situações variadas, de modo a 

proporcionar por meio do espaço coletivo onde ocorre a ação, a manifestação do saber do 

outro, dos seus medos, sentimentos e valores.  

 Deste modo, as consultas de acompanhamento coletivo do CD da criança são 

formuladas de maneira a integrar enfermeiros e cuidadores em um acompanhamento que 

permita maior contato entre os integrantes e, sobretudo, o incentivo ao protagonismo materno 

no andamento das condições para um desenvolvimento saudável, tomando por referência a 

promoção da saúde
12

. 

 Nesse ensejo, por meio do estabelecimento desse tipo de relação é possível propor 

parcerias onde cada usuário do serviço de saúde tem características que o tornam capaz de 

exercer um importante papel na condução da assistência. 

 Portanto, cabe ressaltar que ser protagonista é atuar de forma construtiva e 

compartilhada nas relações entre usuários e profissionais de saúde, levando em consideração 

seus conhecimentos existentes e aqueles adquiridos no momento da realização das consultas. 

 

A busca pelo acompanhamento integral da saúde da criança 

 Estreitar o vínculo da criança e da família com os serviços de saúde é uma questão que 

propicia trabalhar na perspectiva da promoção da saúde, prevenção de problemas e cuidado 

em tempo oportuno
2
. 

 Na realidade estudada, foi perceptível a mudança frente o posicionamento adotado por 

parte das mães diante do acompanhamento da criança saudável, contradizendo a ideia que a 
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criança deve ser levada ao serviço de saúde apenas no momento da implantação do processo 

patológico. Isso pode ser comprovado através das seguintes falas:  

O acompanhamento que eu venho é sobre amamentação... Pra ele crescer 

saudável, não ter nenhuma doença, amamentar até os seis meses. Ver se tá tudo 

direitinho, a vacina dele... pra não acontecer nada de errado... Como hoje, ele 

tomou a vacina e tá aqui chorando, mas é para o bem dele. (M7) 

Eu entendo que é pra saber se tá crescendo certo, se o peso tá adequado para o 

tamanho. O desenvolvimento da criança físico tá bom para a idade que ela tá... 

(M8) 

 Em nenhum momento as falas das mães apontam que é necessário trazer seus filhos ao 

serviço apenas devido à ocorrência de uma doença. Muito pelo contrário, aqui foi perceptível 

a preocupação em manter o acompanhamento integral do crescer e desenvolver na perspectiva 

do modelo de vigilância e promoção da saúde. 

 Tal fator vem fazer oposição a muitos resultados que vem sendo produzidos no campo 

do atendimento infantil, onde as mães vão ao serviço apenas na ocorrência da doença e as 

consultas são pautadas nas queixas relatadas
18

.  

 Dentro dessa complexidade de relações, surge outro fator preocupante. Enquanto 

percebemos uma orientação dos usuários às práticas de saúde mais condizentes com o que 

vem sendo proposto aos serviços de saúde, por parte do Ministério da Saúde
2
, as falas abaixo 

retratam que alguns profissionais caminham com maior ênfase rumo ao exercício de práticas 

curativas oriundas do modelo biomédico. 

[...] Pra médica eu vim uma vez com ele. Ela não tirou a medida, o tamanho... Ela 

não examinou a barriguinha dele, não falou sobre amamentação. E no coletivo a 

enfermeira faz isso tudo. Fez tudo bem direitinho. (M7) 

Eu gosto mais do CD coletivo porque não é como no individual. No individual é 

só uma médica falando com você, e no coletivo... Vai a médica, vai a enfermeira... 

e ficam mais perto de você, perguntando o que a criança tá sentindo. É por isso 

que eu gosto. (M11) 

 Com a ocorrência de tal situação, a prática de atendimentos ineficazes e de baixa 

resolutividade, é vista por alguns autores como sobrecarga diária de trabalho dos 
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profissionais, que focam o atendimento na queixa principal do usuário, com ações pontuais e 

pouco empenho na atenção contínua, sem levar em consideração aspectos do processo saúde-

doença
4
.  

 Além disso, esse modelo de atendimento propõe condutas verticalizadas e impositivas, 

não favorecendo o diálogo, a criação de vínculo e consequentemente invisibilidade de ações 

que poderiam ser propostas pelo participante. 

 O problema da elevada demanda pode ainda ser acentuado em decorrência do número 

incompatível de profissionais nos serviços de saúde, pois no momento da realização do 

acompanhamento individual do CD da criança, há a formação de longas filas de espera e ao 

profissional resta pouco tempo para o desenvolvimento das consultas
3
. 

 Outro fator observável nas falas é a presença incompleta de uma equipe 

multiprofissional que atue de forma integrada no momento da realização das consultas de 

acompanhamento coletivo do CD da criança, assim como é preconizado pelo Ministério da 

Saúde que prevê o atendimento integral da saúde da criança
2
.  

 O que foi observado por parte das pesquisadoras, é que a condução das consultas 

coletivas nas duas unidades é realizada apenas pela enfermeira, enquanto a presença de outros 

profissionais ocorre de forma mínima. Apenas em uma unidade pode-se observar a 

participação de uma dentista e dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no decorrer das 

consultas. 

 Corroborando com a literatura, a ocorrência de tal limitação, além de ocasionar 

dificuldade de interação entre os próprios profissionais, ainda prejudica a integralidade do 

atendimento da criança, pois em alguns casos as próprias mães referem tal situação como uma 

consequência negativa
18

. 

 No entanto, é possível que tal situação ainda perdure por muitos anos, já que a 

problemática vem desde a formação de tais profissionais, onde muito não foram induzidos a 
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trabalhar em equipes. Nesse sentido, fica clara a necessidade do compromisso das instituições 

de ensino em modificar esta realidade. O grande desafio é propiciar transformações na prática 

multiprofissional. 

 Diante dessa realidade, cabe aos profissionais do serviço criar oportunidades de 

envolvimento com a equipe de saúde (médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, técnicos 

de enfermagem, auxiliares de consultório dentário e ACS) para que assim possam assistir à 

população, trabalhando na identificação dos fatores determinantes à qualidade de vida da 

criança, em seu contexto familiar e social
5
.
 

 
Ademais, apenas com a construção do vínculo e formação da confiança no trabalho 

desenvolvido que a comunidade passa a ter participação plena no fazer dos serviços de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 O presente estudo revela que a partir da realização de consultas de acompanhamento 

coletivo do CD da criança há um maior protagonismo dos sujeitos, nesse caso as mães, na 

prestação dos cuidados às suas crianças. Isso se dá pela interação ocasionada pelo grupo, onde 

usuários trocam experiências entre si e com a criação do vínculo com o profissional que 

conduz a ação, na maioria dos casos, o enfermeiro. 

 Foi possível observar que a realização das consultas na perspectiva da mãe se dá à 

criança saudável, superando a concepção de que ela deve ser assistida apenas no momento 

que carece de um processo de adoecimento como visto em tantas outras realidades. Tal 

momento condiz para o fortalecimento de estratégias de promoção da saúde, sem 

necessariamente se desvincular da clínica e prevenção de doença. 

 Nesse sentido, frente à realidade vivenciada, mesmo já observando certa mudança na 

organização estrutural do modo como vem sendo desenvolvidas as consultas à criança, as 

ações de alguns profissionais dos serviços pesquisados ainda estão fortemente relacionadas às 
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características do modelo biomédico, que atua na concepção da saúde como ausência de 

doença. 

 Ainda como fator de impedimento para a realização das consultas coletivas de CD 

infantil, evidencia-se a ausência de alguns membros da equipe multiprofissionais das unidades 

em questão, uma vez que não participam no momento da sua realização junto com o 

enfermeiro, que acaba sendo principal responsável pela realização das consultas. 

 Cabe, portanto, reforçar o ideal que para superar tal problemática é necessário investir 

na qualificação profissional e no fortalecimento do trabalho coletivo e multiprofissional 

orientado pelo compromisso com a saúde dos usuários.  Só desta maneira é possível atuar em 

uma prática profissional a fim de contribuir com a saúde da criança, sua família e 

consequentemente envolver toda comunidade que circunda o serviço.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi possível observar na realidade estudada, de acordo com as falas das 

mães e por meio da observação participante realizada no momento do 

acompanhamento coletivo do CD infantil, que tais consultas são guiadas seguindo 

os preceitos estabelecidos pelo modelo de vigilância e de promoção da saúde. 

Quando direcionamos a atenção às consultas individuais, evidenciou-se 

características claras do modelo biomédico. Portanto, é válido apontar a 

coexistência de diferentes modelos assistenciais de saúde nas duas unidades 

pesquisadas.  

 Desvelou-se também que a participação das mães nas consultas coletivas de 

acompanhamento do CD infantil se faz de forma ativa, através da preconização de 

uma relação horizontalizada entre usuários e profissionais responsáveis pela 

condução das ações, o que proporciona maior vínculo, corresponsabilização e 

protagonismo dos sujeitos envolvidos frente ao cuidado que deve ser prestado à 

saúde da criança. 

 Pode-se constatar que o desenvolvimento de ações que agreguem o coletivo 

aproxima os indivíduos a atuarem juntos no fazer cotidiano das consultas, induz a 

troca de experiências daqueles envolvidos no cuidar e transforma meros sujeitos 

passivos em indivíduos autônomos, capazes de saber agir em determinadas 

situações que envolvam o cuidado de seus filhos. 

 Tal fator é decorrente do maior fortalecimento dos indivíduos no fazer frente 

às condutas realizadas no momento das consultas, essas que vão desde a aferição 

dos dados antropométricos e anotação dos achados na caderneta da criança, 

instrumento que muitas mães desconheciam sua aplicabilidade antes de 

participarem das consultas de acompanhamento coletivo de CD infantil, pois nos 

atendimentos individuais, não há uma aproximação com esse material, sendo as 

anotações de inteira competência do profissional.   

 Indubitavelmente, tal situação é decorrente da grande demanda de usuários 

atendida individualmente nos serviços, uma vez que para cada consulta é 

disponibilizado pouco tempo, e em média são atendidas de cinco a nove crianças, 

não restando tempo para que o enfermeiro sozinho possa desenvolver uma 

abordagem mais educativa. Enquanto no atendimento coletivo, por todos os 
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usuários participarem de uma só vez, em alguns momentos com a presença de 

membros da equipe profissional, percebemos uma abordagem mais participativa e 

de incentivo a questão educacional dos sujeitos. 

 Nesse sentido, como resultado desse estudo é possível perceber nas ações 

das consultas individuais um processo de trabalho em saúde pouco organizado 

frente uma ação coletiva, onde pouco visualiza a participação dos usuários e 

equipes, conforme preconizado pelo MS para a realização das consultas infantis.  

 Referente a essa questão, evidenciou-se também um entrave que está 

relacionado ao grande afastamento dos profissionais durante o momento dos 

encontros, cabendo exclusivamente ao enfermeiro, em muitos casos, a 

responsabilidade de condução da consulta. Tal prerrogativa, além de não englobar a 

criança em um cuidado holístico, promove uma sobrecarga de trabalho ao 

profissional, levando em consideração todas as suas demais responsabilidades nos 

serviços de atenção primária. 

 Além disso, quando atendidas em consultas individuais as mães relataram 

haver maior enfoque por parte dos profissionais na questão da doença. O que foi 

evidenciado por elas com certo desapontamento frente à conduta daquele 

profissional, pois acompanhar o crescer e desenvolver dos seus filhos está 

relacionado em boa parte dos discursos à realização de medidas antropométricas, 

pesagem e vacinação, sem necessariamente ter um processo patológico instalado 

para que seja preciso trazer a criança ao serviço de saúde. 

 Considera-se que a amplitude e a complexidade dessas questões 

representam grandes desafios a serem encarados nas práticas cotidianas dos 

serviços, e devem ser fundamentados na necessidade de mudança de postura 

frente ao comprometimento com a comunidade e todas as profissões que compõem 

a equipe da APS. 

 Faz-se, portanto, necessário reforçar as medidas de promoção da saúde no 

contexto do acompanhamento coletivo de CD infantil, uma vez que ela engloba 

todos os determinantes para se ter uma vida saudável, no âmbito individual, mas 

também envolvendo toda a comunidade onde vivem os sujeitos. É preciso superar 

práticas clientelistas, pontuais e fragmentadas, de modo a promover o cuidar 

embasado na integralidade e na humanização. 
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 A partir desse direcionamento dado às ações que englobem a saúde infantil e 

consequentemente a comunidade que a circunda, será possível promover e ampliar 

a autonomia dos indivíduos, sem com isso, reduzir a responsabilidade do Estado 

frente às suas obrigações em prover condições básicas de atenção primária que 

favoreçam uma saúde de qualidade à sociedade. 
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Apêndice A – Roteiro da observação participante das reuniões 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE DAS REUNIÕES 

ESTUDO: “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: 

percepções de mães/ cuidadores” 

Mestranda: Polyanna Keitte Fernandes Gurgel    Orientadora: Akemi Iwata 

Monteiro 

1.  Como aconteceu a reunião? 

 

2.  Como foi a participação dos envolvidos? 

 

3.  Quais as facilidades vivenciadas e dificuldades enfrentadas pelas mães no 

cuidado a seus filhos, levantados durante o encontro? 

 

4.  Quais as estratégias de superação utilizadas no cotidiano do cuidar da criança 

enfrentamento apontados pelo grupo? 
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Apêndice B – Instrumento de coleta de dados 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

ESTUDO: “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: 

percepções de mães/cuidadores” 

Mestranda: Polyanna Keitte Fernandes Gurgel   Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

1 Ficha de Identificação 

Mãe número: _____ 

Idade: _____ 

Naturalidade:__________________  

Cor/raça: branca (  ) preta (  )  parda (  ) indígena (  ) amarela (  )  

Estado Civil: solteira( ) casada(  )  união estável(  ) divorciada(  )  viúva(  )  

Número de filhos:_______ 

Escolaridade: 

Não sabe ler (  ) Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino fundamental completo (  

) Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio completo (  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo (  )  

Religião: católica (  ) protestante (  ) espírita (  )  outra (  ) ____________________  

Com quem mora? Pais (  ) Avós (  )  Cônjuge (  ) outros ( ) ____________________  

Renda da Família: (  ) < 1 salário mínimo (  )1 salário mínimo (  ) > salário mínimo 

___________ 
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1.  O que vocês entendem sobre o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento  

da criança?  

2. O que você entende por o acompanhamento coletivo de crescimento e 

desenvolvimento? 

3. O que você pode falar sobre essa reunião de acompanhamento coletivo de CD da 

criança? 

.4. Depois que vocês começaram a participar a reunião consultas coletivas de 

acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil, você percebe 

alguma diferença no cuidado a sua criança? 

5. Como você avalia a sua participação nessa reunião de acompanhamento de CD 

coletivo? 
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Apêndice C- Termo de autorização para gravação de voz 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,________________________________________________________, depois de 
entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Acompanhamento 
coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: percepções de 
mães/cuidadores”, poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão 
usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da 
gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, as pesquisadoras 
Polyanna Keitte Fernandes Gurgel e Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro a realizar a 
gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações 

para a pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: 
revistas científicas, congressos e jornais; 

3. Minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação 
das informações geradas; 

4. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 

5. Os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade 
do(a) pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro, 
e após esse período, serão destruídos e, 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, RN, ______/______/2014. 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 

______________________________________________ 
Akemi Iwata Monteiro 

Coordenadora da pesquisa 
 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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Apêndice D -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Esclarecimentos 
Prezado Senhor (a), 

 
Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa intitulada 

“Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: 
percepções de mães/cuidadores”, a qual é coordenada por Akemi Iwata Monteiro, 
enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem da UFRN e com 
colaboração da mestranda Polyanna Keitte Fernandes Gurgel. Sua participação é 
voluntária, o que significa dizer que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 
penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo: Compreender a percepção de 
mães/cuidadores sobre o paradigma de saúde que direciona o acompanhamento 
coletivo de crescimento e desenvolvimento da criança. 

Sua participação é de fundamental importância, pois poderá contribuir para o 
fortalecimento das ações de acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 
infantil e para a formação de uma responsabilidade contínua e conjunta entre o 
serviço e a família na atenção voltada a essa população.  

Sua participação é voluntária. Caso aceite o convite, você participará de 
reuniões; entrevistas grupais; observação participante, a qual inclui anotações 
diárias e responderá a fichas de avaliação das reuniões. Nas entrevistas e reuniões, 
iremos utilizar um gravador de voz para ter as informações de forma precisa. 

Durante a realização das reuniões e entrevistas, a previsão de risco é mínima. 
Pode acontecer um desconforto ao ser realizado perguntas à você, mas isso poderá 
ser minimizado com sua resposta por meio de bilhetes. 

Todas as informações obtidas serão guardadas em sigilo e seu nome não 
será identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local 
seguro, sob a responsabilidade da pesquisadora e utilizados apenas para esta 
pesquisa, com a garantia de que as mesmas não serão apresentadas a nenhuma 
outra pessoa. Se desejar, o senhor(a) poderá ter os resultados da pesquisa após 
sua conclusão. 
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Em qualquer momento, se o senhor(a) sofrer algum dano, comprovadamente, 
decorrente da pesquisa, terá direito a indenização. Além disso, poderá desistir de 
participar do estudo a qualquer momento, sem que haja prejuízo ou dano. 

O senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as 
dúvidas que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a 
coordenadora da pesquisa no endereço: Departamento de Enfermagem, Campos 
universitário, S/N, Lagoa Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta 
pesquisa poderão ser questionadas ao comitê de ética em pesquisa da UFRN na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, ou pelo telefone: (84) 
3215-3135. 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os 
riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do estudo: 
“Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: percepções 
de mães/cuidadores”. Recebi a garantia de que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem qualquer penalidade. Autorizo a utilização das informações 
obtidas por meio da entrevista com finalidade de desenvolver a pesquisa citada, 
podendo utilizar meus depoimentos, inclusive para fins de ensino e divulgação em 
meios científicos nacionais ou internacionais, desde que seja mantido o sigilo de 
minha identidade. 

Natal, RN, ______/______/2014. 
 
Participante da pesquisa:  
 
 
___________________________________________________________ 
 

Impressão datiloscópica do participante 

 

 
 
 
__________________________________________________________ 
Akemi Iwata Monteiro (Pesquisadora Responsável) 
Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa Nova, 
Natal-RN. Fone: (84) 3215-3888 
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Apêndice E – Roteiro de avaliação das reuniões grupais 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 
 

ROTEIRO DE AVALIAÇÃO DAS REUNIÕES GRUPAIS 

ESTUDO: “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: 

percepções de mães/cuidadores” 

Mestranda: Polyanna Keitte Fernandes Gurgel     Orientadora: Akemi Iwata 

Monteiro 

Tema do encontro: __________________________________________ 

1.  Reunião número: ___________________________________________ 

 

2.  Data: _____/_____/_____ 

 

3.  Como vocês avaliam o encontro? 
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Apêndice F – Termo de confidencialidade 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 Mediante este termo eu, Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro e minha orientanda 

Polyanna Keitte Fernandes Gurgel, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto 

sobre os dados coletados nas Unidades de Saúde da Família do distrito oeste do 

município de Natal/RN, que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa 

intitulada “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento 

infantil: percepções de mães/cuidadores”, durante e após a conclusão da 

mesma. 

 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a 

execução do projeto em questão. 

 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas 

de forma anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que 

possam identificar os participantes da pesquisa e a Instituição. 

 

Natal, 03 de junho de 2014. 

 

 

____________________________________________ 
Polyanna Keitte Fernandes Gurgel 

Mestranda do programa de pós-graduação da UFRN 
 

 

________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro 

Pesquisador responsável 
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ANEXO A – Termo de anuência emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Natal/ RN 
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ANEXO B- Parecer de aprovação da pesquisa emitido pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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ANEXO C- Normas de publicação da Revista Texto & Contexto Enfermagem 

INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÕES 

Informações Gerais 

Os manuscritos submetidos à Revista devem atender à sua política editorial e às 

instruções aos autores, que seguem os “Uniform Requirements for Manuscripts 

Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication” 

(http://www.icmje.org).  “Requisitos uniformes para originais submetidos à revistas 

biomédicas do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE”).Os manuscritos enviados à 

submissão deverão seguir as normas editoriais da Texto & Contexto Enfermagem, 

caso contrário, serão automaticamente recusados. No envio, devem estar 

acompanhados de uma carta de solicitação de publicação e declaração de 

responsabilidade (Modelo). Por ocasião do encaminhamento do envio da versão 

final do manuscrito, após aprovação para publicação, o(s) autor (es) deverão enviar 

a declaração de transferência de direitos autorais (Modelo). Os autores dos 

manuscritos recusados para publicação serão informados e o material enviado para 

a revista não será devolvido.Os manuscritos apresentados em eventos (congressos, 

simpósios, seminários, dentre outros) serão aceitos desde que não tenham sido 

publicados integralmente em anais e que tenham autorização, por escrito, da 

entidade organizadora do evento, quando as normas do evento assim o exigirem. 

Poderá ser aceito manuscrito já publicado em periódicos estrangeiros, desde que 

aprovado pelo Conselho Diretor da Texto & Contexto Enfermagem e autorizado pelo 

periódico em que o manuscrito tenha sido originalmente publicado. 

Opiniões e conceitos emitidos nos manuscritos, bem como a exatidão, adequação e 

procedência das citações bibliográficas, são de exclusiva responsabilidade dos 

autores, não refletindo necessariamente a posição do Conselho Diretor; 

O manuscrito resultante de pesquisa que envolver seres humanos, deverá indicar se 

os procedimentos respeitaram o constante na Declaração de Helsinki (1964, 

reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 2008), além do atendimento a 

legislações específicas (quando houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. 

Para os artigos originais decorrentes de pesquisa realizada no Brasil, indicar o 

respeito à Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.196, de 10/10/96 e n.251 de 

07/08/97. Quando se tratar de resultados de pesquisa, os autores deverão enviar 

uma cópia da aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa e mencionar, na 

metodologia, o número de aprovação do projeto. 

A Texto & Contexto Enfermagem apoia as políticas para registro de ensaios clínicos 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 

aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os 
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artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de identificação em 

um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela 

OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de 

identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

A confiança pública do processo de revisão de especialistas e a credibilidade dos 

artigos publicados dependem, em parte, de como o conflito de interesse é 

administrado durante a redação, revisão por pares e a tomada de decisão editorial. 

Os conflitos de interesse podem ser de ordem pessoal, comercial, política, 

acadêmica ou financeira. Relações financeiras, como por exemplo, através de 

emprego, consultorias, posse de ações, honorários, depoimento/parecer de 

especialista são conflitos de interesse mais facilmente identificáveis e que têm maior 

chance de abalar a credibilidade da revista, dos autores e da própria ciência. 

Contudo, conflitos podem ocorrer por outras razões, tais como relações pessoais, 

competição acadêmica e paixão intelectual. 

Os autores são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos de interesse que 

possam influenciar seu trabalho para que o Conselho Diretor possa decidir sobre o 

manuscrito. Os autores devem informar no manuscrito o apoio financeiro e outras 

conexões financeiras ou pessoais em relação ao seu trabalho, quando houver. As 

relações financeiras ou de qualquer outro tipo que possam levar à conflitos de 

interesse devem ser informadas por cada um dos autores em declarações 

individuais (Modelo).Os manuscritos publicados serão de propriedade da Revista, 

vedada qualquer reprodução total ou parcial, em qualquer outro meio de divulgação, 

impressa ou eletrônica, sem a prévia autorização da Revista Texto & Contexto 

Enfermagem. 

Categoria de Artigos 

Além dos artigos originais, os quais têm prioridade, são publicados relatos de 

experiência, reflexão e revisão da literatura. 

Artigo original: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa 

científica concluída. A criatividade e o estilo dos autores no formato do manuscrito 

serão respeitados, no entanto o conteúdo deve ser apresentado de forma a 

contemplar a introdução, métodos, resultados e discussão. A introdução deve ser 

breve, definir o problema estudado e sua importância, objetivos do estudo, além de 

destacar as lacunas do conhecimento – “estado da arte”. O método empregado, a 

população estudada, os sujeitos do estudo ou fonte de dados e os critérios de 

seleção entre outros devem ser descritos de forma compreensiva e completa. Inserir 

o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e que a 
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pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. Os resultados 

devem ser descritos em uma seqüência lógica. Quando forem apresentadas tabelas, 

quadros e figuras, o texto deve ser complementar e não repetir o conteúdo contido 

nas ilustrações. A discussão, que pode ser redigida juntamente com os resultados, 

deve conter comparação dos resultados com a literatura, a interpretação dos 

autores, as implicações dos achados, as limitações e implicações para pesquisa 

futura. Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 

surgem destes. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

Relato de experiência: descrições de experiências acadêmicas, assistenciais e de 

extensão. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

Reflexão: matéria de caráter opinativo ou análise de questões que possam 

contribuir para o aprofundamento de temas relacionados à área da saúde e de 

enfermagem, a que se destina a Revista. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

Revisão da literatura: compreende avaliação da literatura sobre temas específicos. 

Deve incluir uma seção que descreva os métodos utilizados para localizar, 

selecionar, extrair e sintetizar os dados e as conclusões. Sua extensão limita-se a 15 

páginas. 
 

Procedimentos de Avaliação de Manuscritos 

O artigo submetido é analisado por pares de consultores ad hoc credenciados. O 

processo de avaliação tem o seguinte fluxo: 

1. A Editora Chefe e a Editora de Submissão da Revista realizam uma primeira 

avaliação dos manuscritos enviados a Revista, a qual é chamada de pré-

análise visando avaliar a adequação do tema a politica de publicação da 

Revista. Esta política ao mesmo tempo em que garante uma avaliação de maior 

qualidade dos manuscritos, possibilita ao autor tomar a melhor decisão sobre seu 

manuscrito quando o mesmo é rejeitado nesta etapa. Após a  pré-análise; 

2. São selecionados dois consultores (de diferentes regiões para os quais são 

enviados a cópia do manuscrito, o instrumento de análise e as normas de 

publicação. A identidade do autor e da instituição de origem é mantida sob sigilo, 

bem como entre o autor e o consultor; 
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3. Após a devolução dos manuscritos, pelos dois consultores, as Editoras de 

Seleção de Manuscritos da Revista analisa os pareceres efetuados e, com base no 

“parecer conclusivo”, prossegue com os demais encaminhamentos; 

4. Caso os dois consultores tenham rejeitado o manuscrito, é redigida então, uma 

carta explicativa ao autor, dando ciência da decisão tomada; 

5. No caso de um dos consultores indicar o manuscrito para publicação e o outro 

consultor rejeitá-lo, a Editora de Submissão elege um terceiro, que avaliará se o 

manuscrito é ou não indicado para publicação; 

6. Os manuscritos indicados para publicação pelos consultores, são analisados pelo 

Conselho Diretor, que seleciona os que comporão cada novo número; 

7. Os pareceres de aceitação, de necessidade de reformulação ou de recusa são 

encaminhados aos autores. Todos os manuscritos selecionados para publicação são 

analisados pela bibliotecária da Revista  e, revisados pelos técnicos de inglês, 

espanhol e português; 

8. A analise final dos manuscritos ja selecionados para publicação e realizada pela 

Editora de Texto e Layout que avalia a qualidade da versão final de cada 

manuscrito; 

9. Após o parecer positivo da Editora de Texto e Layout, autores deverão pagar 

a  TAXA DE PUBLICAÇÃO no valor de R$ 300,00, cujo pagamento será efetuado 

no momento do aceite do manuscrito para publicação e recebimento pelos autores 

da Carta indicando manuscrito noPrelo. Paralelamente, os manuscritos 

são enviados para o autor com a indicação dos nomes dos tradutores credenciados 

na Revista que farão a tradução do manuscrito para a versão em inglês; 

10. Após a devolução do manuscrito em inglês, o mesmo é verificado novamente 

pela Editora de Texto e Layout, antes de ser encaminhado para a Diagramação 

Final. 
 

Preparo dos Manuscritos 

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da 

Revista, redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, 

configurados em papel A4 e com numeração nas páginas. A margem esquerda e 

superior será de 3cm e a margem direita e inferior de 2cm. Letra Times New Roman 

12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou Editores que sejam compatíveis. 
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Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas informativo) em 

português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com seu(s) título(s) 

acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) do(s) 

departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) 

nome, endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor responsável 

pela correspondência relacionada ao manuscrito. 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em 

português, inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, em 

espaço simples. Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais 

resultados e conclusões. Abaixo do resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três 

idiomas. Para determiná-las consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet no site: http://decs.bvs.br ou 

o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. Quando o artigo tiver 

enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas diferentes 

áreas ou disciplinas envolvidas. 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração 

progressiva para título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da 

fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 

Segundo subtítulo = A cura pela prece 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem 

citadas no texto, sendo limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas 

as ilustrações devem ser designadas como figuras. As tabelas devem apresentar 

dado numérico como informação central, não utilizar traços internos horizontais ou 

verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, utilizando 

os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Os quadros devem apresentar 

as informações na forma discursiva. Se houver ilustrações extraídas de outra fonte, 

publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar permissão, por escrito, 

para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, e 

fonte sempre que for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na 

referência). Além das ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser 

encaminhadas em separado e em qualidade necessária a uma publicação. As fotos 

coloridas serão publicadas a critério do Conselho Diretor. Se forem utilizadas fotos, 

as pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão vir acompanhadas de 

permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou fotos, além 

de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser 

encaminhadas em separado com a qualidade necessária à publicação. As imagens 
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deverão ser enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 

cm e em grayscale. Imagens fora dessas especificações não poderão ser utilizadas. 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da 

qual foram subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação 

(ponto, vírgula ou ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. 

Exemplo: as trabalhadoras também se utilizam da linguagem não verbal.7 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma 

sequencial na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por 

um hífen. Exemplo: estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a 

clássica visão das funções do administrador.1-5 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto 

entre aspas, indicando o número da referência e a página da citação, independente 

do número de linhas. Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa 

máquina infernal que esmaga os homens e as culturas, para fins insensatos”.1:30-31 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo 

do texto, identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. 

Exemplo: [...] envolvendo mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, 

conhecendo mais os problemas da comunidade [...] (e7); 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da 

citação pode ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de 

publicação. Se forem citados dois autores, ambos são ligados pela conjunção “e”; se 

forem mais de dois, cita-se o primeiro autor seguido da expressão “et al”. 

Exemplos: 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede como 

a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a 

flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a 

multiplicidade, a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de 

todos a informação.9 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão 

indicadas por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem 

que aparecem no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos 

Uniformes do Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJE). Exemplos: 

Livro padrão 
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Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. 

Rio de Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro 

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): 

Yends; 2005. p.47-72. 

Livro com organizador, editor ou compilador 

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface 

com a saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 

Livro com edição 

Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São 

Paulo (SP): Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso 

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle 

social. In: Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, 

Brasil. Curitiba (PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

Entidade coletiva 

Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção 

qualificada e humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

Documentos legais 

Ministério da Saúde (BR). Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 

Brasil. Lei n. 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, 26 Jun 1986. Seção 1. 

Tese/Dissertação 

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo 

sobre as relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do 

trabalho [tese]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal 
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Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário 

Catarinense, 2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores 

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das 

práticas populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto 

Contexto Enferm. 2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores 

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, 

et al. Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um 

Programa de Saúde da Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 

Material audiovisual 

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves 

entrevista concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento 

da Enfermagem GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): 

Universidade Federal de Santa Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 

Mapa 

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 

2002. 

Dicionários e referências similares 

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. 

Positivo; 2004. 

Homepage/web site 

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 

Maio 04; acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional 

de Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 

Catarina. Pós-graduação em Enfermagem; 2006. 

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o 

trabalho do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004 [acesso 

2006 Out 01]; 6(1). Disponível em: 

http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 
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Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o 

docente Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): 

Universidade Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 

[acesso 2007 Jun 28]. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, 

mas inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o 

site: http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de 

títulos de periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras 

línguas, se necessário, consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o 

site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals 

Veja os modelos abaixo: 

Modelo Tranferência de Direitos Autorais 

Modelo Solicitacao de Publicação 

Modelo de Declaração de Conflito de Interesses 

 

Procedimentos para o Envio dos Manuscritos 

Os autores interessados em enviar manuscritos para a Texto & Contexto 
Enfermagem, poderão fazê-lo sem custo algum. Após o recebimento do mesmo, a 
equipe editorial da Texto & Contexto Enfermagem fará uma pré-análise do 

manuscrito para verificar se o mesmo adequa-se a política editorial da Texto & 
Contexto Enfermagem. 
Caso o mesmo seja recusado, os autores serão comunicados o mais breve possível. 
Caso o manuscrito seja aprovado para iniciar o processo de avaliação, os autores 
deverão pagar a taxa de R$200,00 referente a chamada taxa de avaliação do 

manuscrito. 
Os manuscritos devem ser submetidos online pelo ScholarOne Manuscripts 
(http://mc04.manuscriptcentral.com/tce-scielo). Caso o autor não esteja cadastrado 
no sistema, este deve acessar a página do ScholarOne, e na barra lateral direita, 
em Register Here, fazer sua inscrição. 

Itens exigidos para submissão dos manuscritos: 

1. Carta de solicitação de publicação e declaração de responsabilidade assinada por 

todos os autores (Modelo). 

2. Declaração de conflitos de interesse encaminhada individualmente pelos autores 

(Modelo). 

3. Cópia da aprovação emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa, em manuscritos 

resultantes de pesquisa que envolve seres humanos. 
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Itens exigidos para envio dos manuscritos 

1. Manuscrito digitado em letra Times New Roman 12, com espaço entre linhas 1,5 

cm, configurado em papel A4, com margem esquerda/superior de 3cm e 

direita/inferior de 2cm, com numeração nas páginas. Utilização de Editor Word for 

Windows 2000 ou editores compatíveis. 

2. Página de identificação. 

3. Título (conciso e informativo), resumo (máximo de 150 palavras) e descritores (3 a 

5 palavras) nos 3 idiomas. 

4. Apresentação das seções do manuscrito de acordo com as normas. 

5. Ilustrações (tabelas, quadros e figuras) conforme as normas da Revista e no 

máximo de 5 no conjunto. As figuras devem ser gravadas em separado, no formato 

jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23X16 cm. Estas devem ser anexadas na 

submissão. 

6. Citações diretas e indiretas, assim como os verbatins de acordo com as normas. 

7. Manuscrito contendo no máximo 3 notas de rodapé. 

8. Referências redigidas de acordo com as normas. 

9. Manuscrito com número de páginas limite. 
 

Submissão ScholarOne 

Para efetuar login, digite o seu ID de usuário e senha nos campos abaixo e clique 

em Log In. Se você não tiver certeza se tem ou não uma conta ou tiver esquecido 

sua senha, digite seu endereço de e-mail na seção Password Help abaixo. Se você 

não tem uma conta, clique no link Register here para se cadastrar. 
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Após o login aparecerá o seguinte texto: 

Bem-vindo ao site da Texto & Contexto Enfermagem. Para submeter ou verificar o 

status de um manuscrito submetido clique no link Author Center. 
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Passos para Submissão 

Todos os passos para submissão devem seguir as normas editoriais da Revista, 

disponíveis em: http://www.textoecontexto.ufsc.br/preparo-dos-manuscritos/ 

Passo 1: Tipo, Título e Resumo (Type, Title e Abstract). 

Type - selecione a categoria de seu artigo. 

Title - Coloque o título do manuscrito. 

Abstract - Escreva ou cole o resumo. 

Atenção: não esqueça de adicionar o arquivo que contêm somente o resumo (na 

língua original). Mantenha o resumo no documento principal Main document. 

Ainda, selecione uma das opções Author (se você é autor) or Submitting 

Agent (quando você não é autor, e está apenas submetendo um artigo). 

Clique no botão Save and Continue para salvar e avançar para a próxima etapa. 
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Passo 2: Descritores (Attributes). 

Incluir 3 a 5 descritores. Para selecioná-los consultar a lista de Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS) disponível na internet no site: http://decs.bvs.br. 

Atenção: os descritores incluídos nesse passo devem ser os mesmos do resumo 

manuscrito. Clique no botão Save and Continue para salvar e avançar para a 

próxima etapa. 

Passo 3: Autores e Instituições (Authors & Institutions) 

Digite as informações dos autores nos campos abaixo e clique em Add to My 

Authors. Para verificar se um autor já está cadastrado no banco de dados da 

revista, digite o endereço de e-mail e clique em Find. Caso esteja, suas informações 

serão preenchidas automaticamente. Quando terminar, clique em Save and 

Continue. 
 

 

Passo 4: Detalhes e comentários (Details and comments) 

Carta de apresentação Cover Letter: o autor deve explicar ao editor porque seu 

artigo deve ser publicado na Revista Texto & Contexto e quais as contribuições para 

a área de conhecimento e a sua aplicação. 

http://decs.bvs.br/
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O campo Manuscript Informations, somente é obrigatório para os artigos que 

apresentam figuras, tabelas e quadros, sendo que o número deve estar de acordo 

com as normas da revista. Entretanto, o preenchimento do campo “número de 

palavras” não é obrigatório para nenhuma categoria de artigo submetido. 

No campo Previously Submitted, responda se seu manuscrito já foi, ou não, 

submetido a Revista Texto & Contexto Enfermagem. 

No campo Cover Image responda se as figuras estão de acordo com as normas da 

revista (gravadas em separado, no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi e 

tamanho 23X16 cm). 

Ainda, no campo Confirm the following confirme se seu manuscrito foi submetido 

exclusivamente para a Revista Texto & Contexto Enfermagem; Verifique se toda a 

pesquisa atende às diretrizes éticas, incluindo a adesão aos requisitos legais do país 

de origem do estudo; Confirme se o texto está completo, sem a página de 

identificação e agradecimentos, para permitir o anonimato ao ser encaminhado para 

o consultor ad Hoc. 

No campo Conflict of Interest responda se há ou não conflito de interesse, se tiver 

informar os autores envolvidos e de que ordem: pessoal, comercial, acadêmico, 

político e financeiro no manuscrito. 

No campo Research Funding responda se o artigo é baseado em pesquisa que foi 

financiada total ou parcialmente por uma fonte externa. Os autores devem informar o 

apoio financeiro e outras conexões financeiras. 

Após o preenchimento de todos os campos selecione a opção Save and Continue. 

Passo 5: Transferência de arquivos (Files Upload) 

1. Documento principal (Main document): manuscrito completo atendendo as normas 

da revista para cada de categoria (artigo original – pesquisa, relato de experiência, 

reflexão, revisão de literatura). Não incluir a página de identificação; 

2. Arquivo somente com tabelas, quadro e figuras: enviar conforme as normas da 

revista; 

3. Página de identificação (Title Page): redigido conforme as normas da revista; 

4. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Supplemental files not for review): 

selecione a opção; 

5. Autorização para publicação e transferência dos direitos autorais (Supplemental 

files not for review): conforme modelo no site da revista. 
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Passo 6: Revisão e submissão (Review & Submit): Revise atentamente todos os 

passos e clique em enviar para completar a submissão. 

 

Taxas 

PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS: 

Prezados autores, 

Visando facilitar os processos de pagamento da taxa de submissão e publicação de 

manuscritos, a Revista Texto & Contexto Enfermagem esta implantando a partir de 

Janeiro de 2014, a cobrança das Taxas de Publicação e Submissão online. 

Para acessar o link, basta entrar na página inicial 

da FAPEU (http://www.fapeu.org.br/hpverde/fapeu.html) e ao final da página 

clicar em: 

Revista Texto e Contexto – Enfermagem – Cobranças das Taxas e Publicação e 

Submissão. 

Em seguida, preencha o formulário de forma completa (todos os campos); 

Indique com X qual a taxa está efetuando o pagamento: de submissão ou 

de publicação. 

Selecione a opção de pagamento: Boleto Bancário. 

Clique no botão “Enviar inscrição”. 

Imprima o boleto bancário. 

Efetue o pagamento referente à sua taxa (nos bancos do Brasil ou Itaú). 

Após o pagamento você receberá um e-mail da FAPEU comprovando seu depósito.   

 
Agradecemos sua colaboração. 

Obs: não será devolvida a taxa de avaliação para os manuscritos não aceitos para 

publicação. 

  

A partir do dia 01 de abril de 2013 a Revista Texto & Contexto Enfermagem estará 

implantando nova política para pagamento de taxas da Revista. 

1- TAXA DE SUBMISSÃO, no valor de R$200,00, por artigo, cujo pagamento será 

efetuado no momento do aceite do manuscrito após a pré-análise. 

http://www.fapeu.org.br/hpverde/fapeu.html
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2- TAXA DE PUBLICAÇÃO no valor de R$ 300,00, cujo pagamento será efetuado 

no momento do aceite do manuscrito para publicação e recebimento pelos autores 

da Carta indicando manuscrito no PRELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.textoecontexto.ufsc.br/pt/informacoes-gerais/ 

Acesso em: 18 de novembro de 2014. 
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ANEXO D- Normas de publicação da Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 

 

Instruções aos Autores 

NORMAS PARA SUBMISSÃO ON-LINE DE ARTIGOS 

Escopo e política 

 

Como órgão oficial de difusão científica da Escola de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Escola Anna Nery Revista de 

Enfermagem tem por finalidade a publicação de trabalhos originais de autores 

brasileiros e de outros países, relativos à Enfermagem, Saúde e áreas afins. 

 

Os manuscritos devem ser apresentados exclusivamente à Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro 

periódico. Os conceitos, ideias e opiniões emitidos nos manuscritos, bem como a 

exatidão, adequação e procedência das citações bibliográficas são de inteira 

responsabilidade do(s) autor(es), não refletindo necessariamente a posição do 

Conselho Editorial da Revista. Para tanto, os autores deverão submeter seu artigo 

através do SGP (Sistema de Gestão de Publicações) disponível no seguinte 

endereço: www.revistaenfermagem.eean.edu.br. 

 

Os manuscritos publicados serão de propriedade da Revista estando vedadas a 

reprodução ou tradução parcial ou total dos mesmos. Para a publicação total ou 

parcial (citações textuais com mais de 500 palavras, figuras, gráficos, tabelas e 

outras ilustrações) em outros periódicos (impressos e/ou eletrônicos) são 

necessárias autorizações por escrito de seus editores e do(s) autor(es) do 

manuscrito envolvido. Da mesma forma, publicações de manuscritos publicados em 

outros periódicos nesta Revista, através de reprodução ou tradução de texto total ou 

parcial (citações com mais de 500 palavras, figuras, gráficos, tabelas e outras 

ilustrações) tornam necessárias autorizações por escrito dos editores daquele 

periódico e do(s) autor(es) do manuscrito originalmente publicado. 

 

O Conselho Editorial da Revista tem plena autoridade de decisão sobre a seleção e 

publicação de manuscritos, quando os mesmos apresentam os requisitos adotados 
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para a avaliação de seu mérito científico, considerando-se sua originalidade, 

prioridade, oportunidade, clareza e conhecimento da literatura relevante e adequada 

definição do assunto estudado. 

 

O manuscrito de estudo brasileiro que envolva pesquisa ou relato de experiência 

com seres humanos deverá apresentar em anexo uma cópia do documento de 

aprovação por um comitê de ética de pesquisa (de acordo com a Resolução n.º 196 / 

96, do Conselho Nacional de Saúde) ou uma justificativa para ausência desse 

documento contendo a descrição dos cuidados éticos adotados pelo(s) autor(es) 

para substitui-lo. 

 

É responsabilidade dos autores reconhecer e informar ao Conselho Editorial a 

existência de conflitos de interesse que possam exercer qualquer influência em seu 

manuscrito. Desta forma, as relações financeiras ou de qualquer outra ordem 

deverão ser comunicadas por cada um dos autores em declarações individuais, 

disponíveis na URL: 

http://revistaenfermagem.eean.edu.br/ImageBank/PDF/Declaracao_de_conflitos_de_

interesse.pdf. 

 

A confiança pública, fundamental no processo de revisão por especialistas e a 

credibilidade dos artigos publicados dependem, em parte, de como os conflitos de 

interesses são administrados na elaboração da redação, revisão por pares e edição. 

Os conflitos de interesse existem quando o autor, o revisor ou o editor possuem 

relações financeiras ou pessoais que podem influenciar inadequadamente suas 

ações. Conflitos de interesse financeiro (quando envolve emprego, consultoria, 

propriedade de ações e honorários) são os mais facilmente identificados e com 

maior possibilidade de comprometer a credibilidade da publicação, dos autores e da 

própria ciência. Também podem ocorrer conflitos com outras motivações, tais como 

relações pessoais, competição acadêmica e paixão intelectual. 

 

O manuscrito será encaminhado para análise e emissão de parecer por dois 

relatores (Consultores Ad Hoc), pesquisadores de competência estabelecida na área 

de conhecimento do manuscrito, processo em que se adotará o sigilo e o anonimato 
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para autor(es) e relator(es). A análise pelos relatores é feita com base no 

Instrumento de Análise e Parecer (disponíveis na URL: 

http://revistaenfermagem.eean.edu.br/ImageBank/pdf/avaliacaoadhoc.pdf), 

elaborado especificamente para essa finalidade. 

 

A Escola Anna Nery apoia as políticas para registro de ensaios clínicos da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical 

Journal Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o 

registro e divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos em acesso 

aberto. Portanto, somente serão aceitos para publicação, os artigos de pesquisas 

clínicas que tenham recebido um número de identificação em um dos Registros de 

Ensaios Clínicos validados pelos critérios estabelecidos pela OMS e/ou ICMJE. Mais 

informações disponíveis no link: http://www.icmje.org. O número de identificação 

deverá ser registrado ao final do resumo. 

 

Público-alvo: Enfermeiros, alunos do curso de graduação em enfermagem, 

profissionais da saúde. 

 

Forma e preparação de manuscritos 

 

Os manuscritos deverão ser redigidos na ortografia oficial em espaço duplo na fonte 

Times New Roman tamanho 12 

 

Categorias de manuscritos 

 

Pesquisa Original: relatório de investigação de natureza empírica ou experimental 

original e concluída de Enfermagem ou áreas afins, segundo a metodologia 

científica, cujos resultados possam ser replicados e/ou generalizados. Recomenda-

se a adoção da estrutura convencional contendo: 

 

(a) Introdução: apresentar o problema de estudo, destacar sua importância e 

lacunas de conhecimento; objetivos e outros elementos necessários para situar o 

tema da pesquisa. 
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(b) Revisão da literatura: selecionar a literatura relevante que serviu de base à 

investigação da pesquisa proposta de modo a proporcionar os antecedentes para a 

compreensão do conhecimento atual sobre o tema e, evidenciar a importância do 

novo estudo. Quando não for necessário criar um capítulo para a Revisão da 

Literatura, em consideração à extensão histórica do assunto, o mesmo poderá ser 

inserido na Introdução. 

 

(c) Método: incluir de forma objetiva e completa a natureza/tipo do estudo; dados 

sobre o local onde foi realizada a pesquisa; população/sujeitos do estudo e seus 

critérios de seleção; material; equipamentos; procedimentos técnicos e métodos 

adotados para a coleta de dados; tratamento estatístico/categorização dos dados; 

informar a aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, a data e o número do 

protocolo. 

 

(d) Resultados: os resultados devem ser apresentados de maneira clara, objetiva e 

em sequência lógica, utilizando ilustrações quando necessário. 

 

(e) Discussão: pode ser redigida juntamente com os resultados, a critério do(s) 

autor(es). Deve destacar a compatibilidade entre os resultados e a literatura 

relevante ressaltando os aspectos novos e/ou fundamentais, as limitações do estudo 

e a indicação de novas pesquisas. 

 

(f) Conclusões: apresentar considerações significativas fundamentadas nos 

resultados encontrados e vinculadas aos objetivos do estudo. Outros formatos de 

pesquisa poderão ser aceitos, quando pertinentes à natureza do estudo. Os 

manuscritos poderão ter até 18 referências e 20 laudas impressas de acordo com as 

especificações no item composição de manuscritos. 

 

Reflexão: análise de aspectos teóricos e/ou construção de conceitos e/ou 

constructos teóricos da Enfermagem ou áreas afins oriunda de processo reflexivo, 

discernimento e de consideração atenta do(s) autor(es), que poderá contribuir para o 

aprofundamento de temas profissionais. Os manuscritos poderão ter até 15 
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referências e 20 laudas impressas, de acordo as especificações no item: 

composição de manuscritos. 

 

Relato de experiência: refere-se às descrições de experiências de assistência, 

ensino, pesquisa e extensão na área da Enfermagem ou afins, para divulgar 

aspectos inéditos e originais envolvidos. Os manuscritos de relato de experiência 

poderão ter até 15 referências e 20 laudas impressas, de acordo com as 

especificações no item: composição de manuscritos. 

 

Revisão crítica: apresentação avaliativa, crítica e sistematizada da evolução 

científica de um tema da Enfermagem ou de áreas afins fundamentada na literatura 

considerada pertinente e relevante. A delimitação do tema e os procedimentos 

adotados deverão estar descritos, bem como a interpretação do(s) autor(es) e 

conclusão deverão estar presentes. Os manuscritos de revisão poderão ter um 

mínimo de 15 e um máximo de 20 referências e 15 laudas impressas, de acordo 

com as especificações no item: composição de manuscritos. 

 

Outros tipos de manuscritos 

 

Biografia: constitui-se na história de vida de pessoa que tenha contribuído com a 

Enfermagem ou áreas afins. Deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão; 

e evidenciar o processo de coleta de dados que permitiu a construção biográfica. Os 

manuscritos de biografia poderão ter até 10 referências e 10 laudas impressas, de 

acordo com as especificações no item: composição de manuscritos. 

 

Forma 

 

Citações no texto: as citações de autores no texto precisam estar em conformidade 

com os exemplos sugeridos e elaborados segundo o estilo "Vancouver" (em anexo) 

e apresentar o número da referência da qual foram subtraídas, sem o nome do 

autor, de acordo com a ordem em que foram citados no texto. Os números que 

identificam os autores devem ser indicados sobrescritos, Ex.: As ações de 

prevenção, promoção e recuperação da saúde, em suas várias dimensões, podem 
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ser vivenciadas mais plenamente entre profissionais e famílias, quando se considera 

a dinâmica interna de multiplas cuidatividades1.  

Em caso de citações seqüenciais, deverão ser indicados o primeiro e o último, 

separados por hífem, ex.: 1-5; quando houver necessidade de citações intercaladas, 

os números deverão ser separados por vírgula, ex.: 1-3,6.  

Na transcrição "ipsis literes" de citações a indicadção a página da referência adotada 

é uma exigência. Ela deve estar localizada após o número da referência seguido de 

dois pontos, ex.: 3:16-18, e deve atender aos seguintes critérios: (a) até três linhas 

de citação, usar aspas na seqüência do texto normal; (b) mais de três linhas de 

citação, destacá-la em nova linha, em bloco próprio distinto do texto normal, sem 

aspas, com espaço simples e recuo de 3 espaços da margem esquerda.  

Os dados empíricos recortados em pesquisas qualitativas devem ser apresentados 

em nova linha, em bloco próprio distinto do texto normal, em itálico (apenas nesse 

caso), sem aspas, com espaço simples e recuo de 2cm da margem esquerda. Esses 

dados devem estar identificados por siglas, para entrevistas ou pseudônimos, ex.: 

[...] os usuários desse serviço de saúde são bastante consciente da necessidade do 

próprio envolvimento no tratamento de sua doença para um resultado mais 

satisfatório [...] (E2). 

 

Notas de rodapé: deverão ser indicadas por letras, sendo no máximo três. As notas 

de rodapé, quando imprescindíveis, serão indicadas como se segue: a primeira nota, 

b segunda nota e c terceira nota. 

 

Resumos e descritores: devem conter até 150 palavras para manuscritos de 

pesquisa, reflexão, relato de experiência, revisão crítica e biografia, acompanhados 

das versões em espanhol (resumen) e inglês (abstract). Os resumos devem ser 

informativos de acordo com a NBR 6028 da ABNT, de novembro de 2003, para 

manuscritos nacionais. Deve indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais 

resultados e conclusões. Para manuscritos internacionais, o resumo informativo 

deve apresentar todas as partes do texto de maneira sintética. Os descritores são 

palavras fundamentais para a classificação da temática abordada no manuscrito em 

bancos de dados nacionais e internacionais. Serão aceitos entre 03 e 05 descritores. 

Após a seleção desses descritores, sua existência em português, espanhol e inglês 
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deve ser confirmada pelo(s) autor(es) no endereço eletrônico http://decs.bvs.br 

(Descritores em Ciências da Saúde - criado por BIREME). A terminologia para os 

descritores deve ser denominada no manuscrito como se segue: palavras-chave, 

palabras clave e keywords. 

 

Tabelas: Devem ser enviadas junto com o conteúdo do artigo no "Passo 5" da 

submissão on-line, simplesmente copiando e colando em formato texto, e não como 

imagens. Todas as tabelas deverão ser incluídas no corpo do texto com as 

respectivas identificações (número, título e notas explicativas, quando houver). Os 

locais sugeridos para a inserção de tabelas, segundo sua ordem de aparição, devem 

ser destacados no texto. As tabelas devem apresentar um título breve e ser 

numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, conforme a ordem em que 

forem citadas no texto, restringindo-se a 05 no total; além disso, devem apresentar 

dado numérico como informação central, e não utilizar traços internos horizontais ou 

verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé da tabela, 

precedidas pelo símbolo *. Para a elaboração de tabelas e gráficos, usar 

preferencialmente programas como o Microsoft Word ou Excel 

 

Gráficos e Ilustrações: Deverão ser enviados no Passo 6 e deverão seguir o 

padrão da revista. Largura igual ou superior a 1000 px e DPI igual ou maior que 300 

deverão obrigatoriamente ser arquivos com extensão JPG, GIF, PNG, PSD ou TIF. 

Logo após o upload, na página seguinte, serão exibidas as miniaturas das imagens, 

clique no ícone Descrição: icone.jpgpara editar o título e a legenda de cada imagem 

submetida. Deve-se destacar no texto os locais sugeridos para a inserção de 

gráficos e ilustrações, segundo sua ordem de aparição, bem como, apresentar um 

título breve e numerá-los consecutivamente com algarismos arábicos, conforme a 

ordem em que forem citados no texto, restringindo-se a 05 no total. As figuras 

devem conter legenda, quando necessário, e a fonte quando for extraída de uma 

obra publicada, bem como, a fonte de qualquer ilustração, publicada ou não, deve 

ser mencionada abaixo da figura. 

 

Referências bibliográficas: o número de referências deve seguir a quantidade 

determinada para cada categoria de manuscrito apresentado à Revista (ver 
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categorias de manuscritos). A apresentação das referências deve ter espaço simples 

e fonte Times New Roman tamanho 12, sem parágrafos e recuos, e numeradas de 

acordo com sua ordem de aparição no texto, de acordo com as normas do 

International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org), 

conhecidas como "Normas de Vancouver". A veracidade das referências é de 

responsabilidade do(s) autor(es). 

 

Exemplos: 

 

Livro padrão: 

 

Tyrrell MAR. Programas Nacionais de Saúde Materno-infantil: impacto político-social 

e inserção da enfermagem. Rio de Janeiro: EEAN/ UFRJ; 1995. 

 

Livro traduzido para o português: 

 

Nightingale F. Notas de enfermagem: o que é e o que não é. Tradução de Amália 

Correa de Carvalho. São Paulo: Cortez; 1989. Obra de autoria institucional ou 

entidade coletiva: Ministério da Saúde (BR). Dengue: instruções para pessoal de 

combate ao vetor: manual de normas técnicas. 3ª ed. Brasília: DF; 2001. 

 

Capítulo de livro: 

 

Pinto MCI, Porto IS. A dor como quinto sinal vital. In: Figueiredo NMA, organizadora. 

Ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas. São Caetano do 

Sul: Difusão Paulista de Enfermagem; 2003. p.59-78. 

 

Livro publicado por organizador, editor ou compilador: 

 

Loyola CMD, Oliveira RMP, organizadoras. Indícios marginais. Rio de Janeiro: 

EEAN/UFRJ; 2003. 

Livro com edição: 
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Souza EDF. Novo manual de enfermagem. 5ª ed. Rio de Janeiro: Bruno Buccini; 

1972. 

 

Artigo científico publicado em periódico impresso (até seis autores): 

 

Carvalho V, Figueiredo NMA, Leite JL, Moreira MC. Questões epistemológicas da 

construção do conhecimento na Enfermagem - do ensino à prática de cuidar. Esc 

Anna Nery. 2003 ago; 7(2): 156-66. 

 

Artigo científico publicado em periódico impresso (mais de seis autores): 

 

Irvine D, O´Brien-Pallas LL, Murray M, Cockeill R, Sidani S, Laurie-Shaw B, et al. 

The reability and validity of two health status measures for evaluating outcomes of 

home care nursing. Res Nurs Health. 2000 Feb; 23 (1): 43-54. 

 

Artigo científico publicado em periódico de meio eletrônico: 

 

Cabral IEC. Cuidando y educando para la cidadanía: modelo sociopolítico. Freire 

Online. Journal of the Paulo Freire Institute/UCLA [periódico na internet]. 2003 jul; 

[citado 2003 set 10]; 1(2): [aprox.3 telas]. Disponível em: 

http://paulofreireinstitute.org/freireonline/volume1/1cabral2.htm 

 

Artigo científico consultado em indexadores ou bibliotecas eletrônicas: 

 

Carvalho V. Sobre construtos epistemológicos nas ciências: uma contribuição para a 

enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem. [on line] 2003 jul/ago; [citado 2003 dez 

22]; 11(4): [aprox.8 telas]. Disponível em http://www.scielo.br. 

 

Artigo de periódico científico no prelo: 

 

Valadares GV, Viana LO. A globalização, o trabalho especializado e a Enfermagem. 

Esc Anna Nery. No prelo 2004. 
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Artigo publicado em periódico de divulgação comercial (revista e jornal): 

 

Transgênicos: os grãos que assustam. Veja (São Paulo) 2003 out 29; 36 (43): 95-

113. 

 

Resumo, editorial e resenha publicados em periódico seriado regular: 

 

Porto IS. Requisitos uniformes para manuscritos na Escola Anna Nery Revista de 

Enfermagem: por que, para que e como [editorial]. Esc Anna Nery. 2003 dez; 3(7): 

309-10. 

 

Trabalho resumido apresentado em evento científico e publicado em anais: 

 

Teixeira MLO, Sauthier J. Orientação para o autocuidado de clientes cirúrgicos: um 

estudo fundamentado na relação dialógico-educadora de Paulo Freire. Resumos dos 

trabalhos apresentados no 52º Congresso Brasileiro de Enfermagem; 2000 out. 21-

26; Recife-Olinda (PE), Brasil. Recife: ABEn; 2000. p. 13. 

 

Trabalho completo apresentado em evento científico e publicado em anais: 

 

Barreira IB , Baptista SS. Nexos entre a pesquisa em história da Enfermagem e o 

processo de cientifização da profissão. Anais do 51º Congresso de Enfermagem.10º 

Congresso Panamericano de Enfermería; 1999 out. 2-7; Florianópolis (SC), Brasil. 

Florianópolis(SC): ABEn; 2000. p. 295-311. 

 

Dissertação, tese e monografia acadêmica: 

 

Souza IEO. O desvelar do ser-gestante diante da possibilidade de amamentação 

[tese]. Rio de Janeiro(RJ): Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro; 1993. 

 

Dissertação e tese em formato eletrônico: 
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Barcelos LMS. Do diálogo autoritário ao discurso dialógico: o cuidado da 

enfermagem hospitalar na perspectiva de clientes vivendo com AIDS. [CD-ROM] 

[dissertação]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro; 2003. 

 

Trabalho em CD-ROM: 

 

Motta MCS, Marin HF, Zeitoune RC. Exame físico em consulta de Enfermagem de 

Puericultura. [CD-ROM]. Rio de Janeiro: NCE / EEAN / Central de Eventos; 2001. 

 

Verbete de dicionário: 

 

Ferreira ABH. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2ª ed. Rio de Janeiro(RJ): 

Nova Fronteira; 1986. Enfermagem; p. 651 

 

Relatório técnico e científico: 

Associação Brasileira de Enfermagem. Seção Rio de Janeiro. Relatório Financeiro 

2000. Rio de Janeiro(RJ); 2000. 

 

Ata de reunião (documento não previsto na Norma de Vancouver): 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Centro de Ciências da Saúde. Escola de 

Enfermagem Anna Nery. Ata de reunião para ser implantado um projeto sobre a 

aplicação de novas metodologias ao processo ensino aprendizagem no ciclo 

profissional do curso de graduação em enfermagem nesta instituição, mediante 

convênio com o Departamento de Assuntos Universitários do Ministério de 

Educação e Cultura. Rio de Janeiro (RJ); 1976 abr. 

 

Documento jurídico: 

 

Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil , Brasília (DF), 26 jun 1986: Seção 1: 1. 
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Para abreviações de títulos de periódicos: 

 

- http://www.ibict.br 

 

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?deb=journals 

 

- International Nursing Index 

 

- Index Medicus 

 

Envio de manuscritos 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO ON-LINE DE MANUSCRITOS 

USANDO O SGP (SISTEMA DE GESTÃO DE PUBLICAÇÕES) DA ESCOLA 

ANNA NERY REVISTA DE ENFERMAGEM 

 

Os manuscritos deverão ser submetidos em português, inglês ou espanhol, 

exclusivamente. 

Deverão ser digitados em espaço duplo em papel tamanho A4 (21cm x 29,7cm), 

sendo que as margens não precisam ser definidas, pois o sistema SGP as definirá 

automaticamente. 

A submissão on-line deverá ser feita através do endereço do SGP/EEAN na internet: 

www.sgponline.com.br/ean/sgp. Quando entrar neste link o sistema pedirá seu nome 

de usuário e senha, se já estiver cadastrado, caso não possua cadastro clique no 

botão "Quero me cadastrar". Na hipótese de ter esquecido sua senha, utilize o 

mecanismo para lembrar sua senha. O sistema enviará sua senha para o seu e-mail 

que está registrado em seu cadastro para contato. 

 

O processo de submissão é composto de oito passos: 

 

1. Informar Classificação do Manuscrito 

2. Informar Título e Palavras-chave 
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3. Cadastrar Autores 

4. Informar Resumo e Comentários 

5. Montar Manuscrito 

6. Envio de imagens 

7. Copyright 

8. Aprovação do Autor (Finalizar submissão) 

Após a submissão, o sistema oferece a opção de salvar uma cópia de seu 

manuscrito em formato PDF para seu controle. 

A Revista encoraja fortemente aos autores a submeterem eletronicamente 

manuscritos preparados em Microsoft Word, pois no passo "Montar Manuscrito" será 

exibida uma tela que simula o editor de texto e será possível "copiar e colar", 

inclusive tabelas. As imagens e gráficos tem regras próprias que são descritas 

abaixo. 

Submissão on-line passo a passo 

1º Passo: Informar Classificação do Manuscrito 

O autor deverá escolher entre as opções disponíveis: Pesquisa Original, Reflexão, 

Relato de experiência e Revisão crítica. 

2º Passo: Informar Título e Palavras-chave 

Informar o título completo do trabalho nos idiomas português, inglês e espanhol; o 

título abreviado e as Palavras-chave (português), Keywords (inglês) e Palabras 

Clave (espanhol). 

Importante: O sistema não aceitará trabalhos duplicados em nome do mesmo autor 

principal. Caso o mesmo trabalho seja submetido por autores diferentes, a EEAN se 

reserva ao direito de excluir tais trabalhos do sistema. 

3º Passo: Cadastrar Autores 

Cadastre cada autor informando Nome Completo, CPF, E-mail, Titulação, Instituição 

ou Universidade, Cidade e País. O CPF poderá ser informado posteriormente. A 

ordem dos coautores pode ser alterada facilmente utilizando-se da ferramenta de 

"setas" exibidas na tela ao lado de cada nome. 

4º Passo: Informar Resumo e Comentários 

O Resumo/Abstract/Resumen deverá obrigatoriamente conter o máximo de 150 

palavras, pois o excedente será cortado automaticamente pelo sistema com um 

aviso ao autor. Além disso, os resumos devem obrigatoriamente estar estruturados 
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em Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão, em todos os idiomas, ou o sistema 

bloqueará a submissão.  

O autor deverá preencher os campos: Instituição, Nome e Endereço para 

correspondência, Suporte financeiro, e a carta ao editor, sendo este último campo 

opcional. É obrigatório informar qualquer concessão ou apoio financeiro quando 

existente no campo 'suporte financeiro'. 

5º Passo: Montar Manuscrito 

Neste passo é exibido um simulador do Microsoft Word, com todas as ferramentas 

clássicas necessárias para a formatação de textos. Para inserir seu texto 

simplesmente selecione todo seu trabalho, copie e cole no espaço de montagem do 

manuscrito. 

Importante: Somente selecione textos e tabelas, pois as imagens deverão ser 

enviadas no "6º Passo" e serão exibidas no final do trabalho automaticamente pelo 

sistema, quando terminada a submissão. 

No link "Enviar manuscrito em Inglês", permite o envio do artigo na versão em inglês 

caso o autor a tenha. 

Importante: Nunca coloque neste campo os nomes de autores e coautores, ou 

qualquer outra informação que possa identificar onde o trabalho foi realizado. Tal 

exigência se deve ao fato de o processo de revisão transcorrer em regime de duplo-

cego. A não observância deste detalhe fará com que seu trabalho seja devolvido 

como FORA DE PADRÃO para que seja corrigido e consequentemente sua inclusão 

no processo de avalição só se dará após a devida correção indicada. 

6º Passo: Envio de imagens 

As imagens deverão obrigatoriamente estar em formato JPG, GIF, PNG, PSD ou 

TIF. Caso necessite alterar o formato de suas imagens entre na seção 

DOWNLOADS do SGP Sistema de Gestão de Publicações em: 

http://www.sgponline.com.br/ean/sgp/naveg/downloads.asp?Menu=T04, onde 

encontrará vários softwares gratuitos e de fácil utilização para manipulação de 

imagens. Faça o download de um destes softwares e instale-oproceda a instalação 

(requer senha de acesso). O sistema envia grupos de até cinco imagens por vez. 

Para editar os títulos e legendas das imagens submetidas clique no ícone Descrição: 

Editar Legenda. 

7º Passo: Copyright 
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Neste passo é exibida a tela com o Termo de Responsabilidade, Termo de Copyright 

e Declaração de Conflito de Interesses que deverão ser impressos, para que o autor 

colha as assinaturas de cada coautor e em seguida faça o envio pelo SGP. Antes de 

imprimir, certifique-se de ter respondido uma das duas perguntas no final do termo. 

Estes documentos deverão ser digitalizados (escaneados), após a digitalização 

basta realizar o upload e em seguida clicar no botão "Enviar Documentação". Os 

documentos serão incluídos junto ao material do artigo e ficarão disponíveis para a 

Secretaria da Revista. Para impressão deste termo de copyright, clique no link 

"Imprimir termo de Copyright". 

8º Passo: Aprovação do Autor 

Este é o último passo para completar a submissão do artigo. Nesta tela, o autor tem 

a opção de visualizar seu trabalho no sistema e também pode salvar uma versão em 

PDF do artigo submetido. 

Importante: O autor deverá clicar no link "CONCLUIR SUBMISSÃO/CORREÇÃO" 

para que seu trabalho seja encaminhado à Secretaria 

Procedimentos após a submissão (Notificações via e-mail) 

Ao terminar a submissão de seu trabalho, o Sistema gera um e-mail informando se a 

submissão foi efetuada corretamente. O trabalho será recebido e conferido para 

averiguação de cumprimento das exigências, normas e padrões da revista. Na 

hipótese de o artigo estar "Fora de padrão", o autor receberá por e-mail um aviso 

para proceder a correção e submetê-lo novamente no sistema através do link: 

http://www.sgponline.com.br/ean. 

Os autores podem monitorar o andamento do seu trabalho a qualquer momento 

através do Sistema de Gestão de Publicações da EEAN, utilizando o código de fluxo 

gerado automaticamente e enviado no final da submissão do manuscrito. 

Importante: Como o sistema gera e-mails automaticamente conforme a tramitação 

de seu artigo é imprescindível que o autor DESABILITE seus filtros de SPAM em 

seus respectivos provedores ou configure suas contas de e-mail para ACEITAR 

qualquer mensagem do endereço sgpean@sgponline.com.br. Para informações 

sobre como configurar seu filtro de SPAM entre em contato com seu provedor de 

acesso. 

Escola Anna Nery Revista de Enfermagem 

Secretaria Administrativa 
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Escola de Enfermagem Anna Nery / UFRJ 

Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

CEP 20.211-110 

Tel.: + 55 (21) 2293-0528 / Ramal: 109 

Fax: + 55 (21) 2293-8999 

E - mail: revista@eean.ufrj.br 

 

Fonte: http://www.revistaenfermagem.eean.edu.br/conteudo.asp?Cont=1 

Acesso em: 18 de novembro de 2014. 
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