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RESUMO 
 
 

A Declaração de Alma-Ata trouxe a Atenção Primária à Saúde (APS) como o primeiro nível de 
atenção em saúde para indivíduos, família e comunidade, o qual considera o grupo infantil como 
prioritário. Diversas iniciativas deram bases para atenção integral à saúde da criança formalizada nos 
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). A Estratégia Saúde da Família (ESF) vem fortalecer 
essa atenção, instituindo novas formas de organização do trabalho e práticas profissionais que 
impactam nos seus indicadores de qualidade. Sendo um deles a mortalidade infantil, ao apresentar 
declínio de seus valores. Todavia, estudos indicam a persistência de óbitos infantis evitáveis. Em Natal  
RN, esta realidade também é perceptível, gerando inquietações principalmente, no espaço da produção 
dos serviços, o que motivou a realização do presente estudo com vistas a analisar de que modo os 
processos organizacionais e estruturais, bem como, a prática dos profissionais na ESF interferiram na 
qualidade da atenção à saúde das crianças que foram a óbito evitável no ano de 2007, no município de 
Natal-RN. Trata-se, portanto, de uma pesquisa exploratória e descritiva do tipo estudo de casos, que 
tomou como fontes primárias os documentos oficiais do MS; o prontuário da família, cartão da 
gestante, e da criança e os depoimentos obtidos a partir do instrumento de pesquisa elaborado com 
base na ficha de investigação de óbito infantil do MS, aplicado a 10 mães das crianças que foram a 
óbito evitável. Na análise recorreu-se a “triangulação simultânea” de métodos e fontes, permitindo 
uma maior aproximação das informações obtidas. Para elucidar os casos, os aspectos estudados foram 
analisados à luz do modelo explicativo dos Determinantes Sociais da Saúde. Dentre os aspectos 
individuais e familiares ressaltaram os relacionados à idade, escolaridade, hábitos e costumes 
familiares e condição econômica da mãe, além da idade gestacional, peso do neonato e doenças 
associadas, os quais não diferem da literatura sobre o tema. Quanto aos fatores organizacionais, 
estruturais e a prática dos profissionais, ressaltam-se o tratamento dispensado pelos profissionais, a 
territorialização e adscrição de áreas, a dificuldade de acesso aos serviços ou leitos e a referência e 
contra referência. Mas também, a ausência ou pouco acolhimento, a falta de comunicação, a pouca 
assiduidade e pontualidade dos profissionais no serviço, dentre outros. De maneira geral as mães 
consideraram o atendimento recebido no hospital “bom e muito bom”, opiniões que na Atenção Básica 
não foram tão favoráveis, apesar de que muitas das ações previstas nesse nível de atenção tenham sido 
realizadas nos casos estudados. Observa-se, portanto, que os determinantes sociais da saúde exercem 
forte influência na ocorrência dos óbitos infantis. Desse modo, torna-se fundamental a reflexão e a 
avaliação acerca da efetivação e eficácia dos processos de vigilância à saúde nas USF; o repensar 
sobre os determinantes sociais da saúde de forma ampliada e articulada à qualidade dos serviço, à 
educação permanente, à gestão em serviço, à atenção dispensada e à forma como se instala a 
participação popular e o controle social. Para os profissionais apresenta-se o grande desafio de rever a 
sua prática cotidiana, seus valores, comportamentos e compromissos, os quais devem orientar-se pela 
lógica do compartilhamento, do trabalho em equipe, da humanescência e alteridade e não apenas do 
cumprimento de um dever profissional. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estratégia de Saúde da Família. Óbito Evitável. Atenção à Saúde da Criança. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
Alma-Ata declaration bring the Primary Attention to the Health  (PAH) as first level of health 
attention for individuals, family and community, which considers infant group as priority. 
Several initiatives that gave bases to integral attention to the children health formalized in the 
principles of Unique Health System. Family Health Strategy (FHS) comes to strengthen this 
attention, instituting new ways of work organization and professional practices that gave impact 
in their quality indicators. One of them is children mortality, showing decline in their values. 
Though, studies indicates persistence of avoidable infant deaths. In Natal RN, this reality is also 
perceptible leading to inquietudes, mainly at the space of services production, it means, which 
motivated the accomplishment of the present study intending to analyse the way that the 
organizational and structural processes as long as the professional practices in FHS interfered in 
the quality of children’s health attention who died by avoidable death in the year of 2007 in 
municipal district of Natal-RN. It treats, therefore, to an exploratory and descriptive survey of 
cases study type, thar had as primary sources the oficial documents of MH, the family 
prontuary, pregnant card, child card and testimony obtained from instrument of research 
elaborated based in investigation form of infant death by MH, applied to 10 mothers of children 
who had avoidable death. In analysis it was appealed “silmultaneous triangulation” of methods 
and sources, allowing a bigger aproximation from obtained informations. To elucidate the cases, 
the aspects studied were analyzed to the light of explicative model of  Social Determinants of 
Health. Among individual and family aspects were highlighted the related to age, schooling, 
family habits and customs and mother’s economic condition, besides of pregnancy age, 
newborn weight and associated diseases, which  don’t differ from literature about the theme. 
Reffering to the factors organizational and structural processes and professionals’ practice, 
highlihgted, the treatment given by the professionals, the territorialization and adscription of 
areas, the difficulty of having access to the services or sleepers and the reference and counter-
reference. But also, the ausence or few greet, the lack of communication, few assiduity and 
ponctuality by professionals in service, among others. In a general way mothers considers the 
attendance received in the hospital “good and very good”, opnions that in the Basic Attention 
weren’t so favorable, in spite of many of predictible actions in this level have been performed in 
the studied cases. It is observed, therefore, that the social determinants of health has a strong 
influence in ocurrence of infant deaths, what implicates in a large actuation by Infant Mortality 
Committee from municipal district. This way, it becomes fundamental the reflection and 
evaluation about the effectiveness and execution by the processes of vigilance to health in 
FHUs; the rethink about the social determinants of health in a wide and articulate way to the 
services quality, to permanent education, to management in service, to the given attention and to 
the way how it is installed the popular participation and social control. To the professionals it is 
presented the great challenge to review their daily practice, their values, behaviors and 
commitment, which ones must be guided by logical of  sharing, work in team, humanescence 
and alterity, not only by the accomplishment of a professional duty. 
 
 
KEYWORDS: Family Health Strategy. Avoidable death. Children’s health attention. 
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 1 INTRODUÇÃO                          

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu em 1978, através da Declaração 

de Alma-Ata a Atenção Primária à Saúde (APS) como o primeiro nível de contato dos 

indivíduos, da família e da comunidade, com o sistema nacional de saúde. Desse modo, os 

cuidados de saúde são levados aos indivíduos por ações de assistência à saúde, baseados em 

métodos e tecnologias práticas, eficientes e de alcance universal. Essa Declaração apontava 

para o desenvolvimento de ações voltadas para o grupo infantil a partir da APS (OMS, 2000). 

Nessa mesma década, no Brasil, a assistência à saúde a esse grupo dava-se através 

dos serviços do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Assim, aos filhos de 

trabalhadores beneficiários e as demais crianças eram atendidas pela incipiente rede pública 

de saúde, pois os recursos destinados aos serviços da APS eram escassos e as ações eram 

verticalizadas (BRASIL, 1984). Essa atenção, segundo Figueiredo e Mello (2007, p. 1172),  

“vem sofrendo transformações, tendo influências de cada período histórico, dos avanços do 

conhecimento técnico-científico, das diretrizes das políticas sociais e do envolvimento de 

vários agentes e segmentos da sociedade”. 

No ano de 1984, momento em que estava se dando a estratégia das Ações 

Integradas de Saúde (AIS), a assistência ao grupo infantil passou a ter maior evidência com a 

criação do "Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC)" pelo MS, tendo 

como foco a redução da morbimortalidade infantil, na faixa de 0 a 5 anos de idade. Para isso, 

tinha como objetivo assegurar nas Unidades Sanitárias a integralidade na assistência, 

deslocando o enfoque da doença para o processo de desenvolvimento infantil. 

As cinco ações básicas propostas para alcançar esses objetivos eram: 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; promoção do aleitamento materno e 

orientação alimentar para o primeiro ano de vida; aumento da cobertura vacinal; identificação 

precoce dos processos patológicos para o diagnóstico oportuno; e, a promoção da educação 

para a saúde, com destaque na participação da família (BRASIL, 1984). 

Os Programas de saúde da década de 70 e 80, no Brasil, deram-se de forma 

equivocada ao conceito de APS, o que gerou segundo Figueiredo e Mello (2007, p.1172), 

“dificuldades operacionais e um modelo de atenção à saúde que nem sempre correspondia às 

condições de vida da população”. Somente a partir do final da década de 1990, com a 

proposta de reorientação do modelo assistencial baseado nos princípios e diretrizes do 



16 
 

Sistema Único de Saúde (SUS), na lógica da Estratégia Saúde da Família (ESF), é que se 

vislumbra a possibilidade do verdadeiro sentido da integralidade na política para essa atenção. 

No Brasil, a Constituição de 1988 instituiu o sistema nacional de saúde, cujos 

princípios e diretrizes incorporam os direcionamentos de Alma-Ata para a organização da 

Atenção Primária. E, através da Lei Orgânica da Saúde – lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, deu-se a implantação do SUS, o qual é estruturado em níveis hierárquicos de 

complexidade, tendo a Atenção Básica como seu primeiro nível da assistência apresentando-a 

como a “porta de entrada” desse sistema. 

Como forma de organizar esse nível de assistência, o Ministério da Saúde (MS) 

concebeu a ESF, com o objetivo de imprimir uma nova dinâmica de atuação nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), estabelecendo a definição de responsabilidades entre os serviços de 

saúde e população (BRASIL, 1998). 

A ESF tem o princípio da integralidade como atributo das práticas profissionais e 

da organização dos serviços, o que se traduz em acolhimento, vínculo, responsabilização e 

qualidade da atenção. As equipes dessa Estratégia atuam na promoção da saúde, prevenção, 

recuperação e reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, como também, na 

manutenção da saúde individual e coletiva, numa perspectiva de qualidade de vida. 

Ao longo da construção do SUS, que tem a Atenção Básica como eixo condutor 

desse sistema, muitos são os processos que delineiam o cuidado na saúde, na perspectiva de 

uma atenção de qualidade. Para isso, cada vez mais procura, através das experiências e de 

estudos realizados nesse campo, o conhecimento, o significado e a prática dos seus princípios 

e diretrizes buscando a sua concretização. 

Predominantemente, a forma de acompanhamento dessa Estratégia vem ocorrendo 

através de indicadores de impacto epidemiológico, metas de cobertura e produção de serviços, 

porém, essa forma avaliativa não considera as diferenças referentes às ações de saúde e o 

processo de trabalho das equipes (SILVA JÚNIOR; MASCARENHAS, 2008). 

A ESF utiliza a abordagem da APS, que trabalha com enfoque de risco, elencando 

o ciclo de vida materno-infantil como o grupo mais susceptível e com maior probabilidade de 

ser afetado por variações em sua saúde. Nessa concepção, o MS norteia as ações 

desenvolvidas nos serviços, através de fundamentos teóricos, normativos, e avaliativos 

referentes à assistência a saúde da criança. Dentre estes, destacam-se a Agenda de 

Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 

2004a); o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada 
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(BRASIL, 2006b); e, a Avaliação para a Melhoria da Qualidade da ESF – AMQ (BRASIL, 

2005a). 

A forma acelerada como ocorreu o crescimento de implantação da ESF, na década 

de 1990, impõe a necessidade de reflexão sobre sua concepção, operacionalização e 

sustentabilidade. Nessa perspectiva alguns estudos têm sido realizados, entre eles, o estudo 

Going to scale with community-based primary care: An analysis of the family heath program 

and infant mortality in Brasil, 1999-2007. Este artigo, publicado no jornal Social Science & 

Medicine analisou a redução da mortalidade infantil (MI) no período de 1999 a 2002, 

verificando a associação desta, com a melhoria da qualidade da Atenção Básica e da 

ampliação da ESF, em especial, nos estados das regiões Norte e Nordeste do país 

(MACINKO et al, 2007). 

Todavia, apesar da contribuição dessa Estratégia para o declínio da MI, os 

indicadores apresentam-se ainda elevados, com diferenças regionais, intraurbanas e 

concentração dos óbitos em populações mais pobres. Sobre essa questão, o MS (BRASIL, 

2004b, p.05) relata que “em sua maioria estas mortes precoces podem ser consideradas 

evitáveis, determinadas pelo acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde”. 

Dessa forma, inclui-se a essa questão, a equidade no acesso relativo às condições de saúde e a 

utilização de serviços. 

Quando falamos de evitabilidade de um óbito, estamos referindo-nos àqueles que 

poderiam ter sido evitados, caso as ações de saúde fossem eficazes (HARTZ, 1996). Portanto, 

trata-se de óbitos preveníveis, cuja ocorrência é desnecessária, e, em se relacionando a 

atenção prestada, configuram-se como um evento sentinela do sistema de saúde, o que pode 

indicar possíveis falhas na assistência ou da rede de serviços de saúde (MATHIAS; 

ASSUNÇÃO; SILVA, 2008). Assim, por se revelar enquanto um evento negativo aponta para 

falhas na qualidade da atenção. 

No Brasil, os óbitos neonatais estão vinculados a causas que podiam ser  

prevenidas, relacionadas à qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido. Já 

os óbitos pós-neonatais estão relacionados às causas infecciosas associadas à desnutrição. Sua 

ocorrência é considerada uma situação “aberrante”, diante do desenvolvimento, conhecimento 

e recursos disponíveis em saúde, visto que são passíveis de prevenção praticamente na sua 

totalidade (BRASIL, 2004b). 

Também em sua dimensão mais ampla, o evento da MI é determinado pelas 

condições sócio-econômicas e culturais dos grupos populacionais a que cada indivíduo 

pertence, o que, somado aos outros determinantes, configura-se como um grande desafio para 
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as políticas públicas de saúde e seus serviços. Os determinantes sociais da saúde, 

historicamente, referem-se às desigualdades nas condições de vida e trabalho, que se 

expressam em diferentes indicadores, inclusive, os de saúde (BUSS; PELEGRINI FILHO, 

2008).  

No município de Natal RN, esses determinantes estão presentes, sendo relatado  

no Plano Municipal de Saúde de Natal - RN (2006) a preocupação com a situação do quadro 

sanitário, uma vez que no ano 2000, somente 1/4 dos domicílios da cidade possuía rede 

coletora de esgotos (NATAL, 2006). Tal situação é agravada se considerarmos que a falta do 

saneamento básico tem uma estreita relação com a mortalidade infantil e que a ausência de 

tratamento dos dejetos e água servida elevam os índices de contaminação do aqüífero por 

nitrato e nitrito, constituintes inorgânicos, que trazem graves conseqüências para a saúde, 

inclusive morte, principalmente em lactentes. Ainda, na perspectiva da atenção integral à 

saúde da criança, a rede não atende a distribuição espacial do desenho distrital, nem a lógica 

epidemiológica e sanitária, o que gera dificuldade de acesso aos serviços (NATAL, 2007).  

Esse município possui cinco estabelecimentos habilitados como Hospital Amigo 

da Criança. Tal iniciativa do MS tem como objetivo incentivar o cuidado com a infância, 

garantindo o acesso à assistência à mulher e ao recém-nascido de forma humanizada e 

eficiente, de modo a proporcionar um bom acompanhamento do trabalho de parto, um parto 

seguro e uma assistência integral à mãe e à criança, fundamentais para diminuição da 

mortalidade perinatal. 

Ainda é preocupante a situação de alguns indicadores de saúde desse município. 

Segundo o Plano Municipal de Saúde, no período de 2000 a 2005 houve uma diminuição das 

internações referentes às causas perinatais. Porém, mostrou a alta permanência da proporção 

de hospitalização em crianças menores de um ano, o que correspondeu a 174 internações por 

1.000 crianças. Quanto ao baixo peso ao nascer, esses índices alcançaram em 2005, o 

percentual de 8,2%, o que se assemelhou à média nacional do mesmo (NATAL, 2006).  

 Em relação às mulheres, observou-se o significativo aumento no percentual de 

gravidez e partos em adolescentes (21%), bem como o alto percentual de partos cesarianos, o 

que chegou próximo a 40%, ficando acima da taxa estabelecida no Pacto pela Redução das 

Taxas de Cesárea no Brasil que é de 25%. Soma-se a isso, o número de gestantes que realizam 

7 ou mais consultas, que não atinge a metade das gestantes (NATAL, 2006).  

Todos esses indicadores além dos outros determinantes têm importante 

contribuição para a mortalidade neonatal, e podem ser reflexo, dentre outras questões, da 

qualidade da assistência a saúde.  
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No município de Natal RN, o comportamento da mortalidade infantil segue a 

tendência nacional de queda, visto que nos últimos dez anos esse indicador caiu pela metade, 

passando de 31,3 para 16,0 óbitos em menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos (NATAL, 

2006). Esse período coincide com o processo de implantação da ESF nesse município, 

corroborando com o estudo do (BRASIL, 2006c) quanto à relação da ampliação dessa 

estratégia e a diminuição da mortalidade infantil no país. 

Porém, é fato, que apesar da queda desse indicador, verifica-se que ainda há 

ocorrência de óbitos infantis evitáveis. O que, inicialmente, foi por nós observado, quando 

aplicamos a “Lista de Causa de Morte Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde 

do Brasil” e encontramos que em Natal/RN, no ano de 2007, 70% dos óbitos infantis, não 

natimortos, foram decorrentes de causas evitáveis.  

A busca do conhecimento dessa realidade, enquanto enfermeira da Estratégia de 

Saúde da Família impulsionou-nos a conhecer os aspectos que ora se apresentam aos 

indicadores relacionados com a organização e a prática dos profissionais desse nível de 

atenção. E, já tendo realizado estudos anteriores sobre o perfil de mortalidade em área coberta 

e descoberta pela ESF no bairro de Felipe Camarão, em Natal/RN, no qual foi identificado 

que o coeficiente de mortalidade era menor em áreas cobertas pela Estratégia, embora ainda 

mantivesse a existência de óbitos evitáveis. Desse modo, sentimo-nos motivadas a aprofundar 

a investigação sobre essa questão, por considerá-la relevante como indicador da qualidade da 

assistência prestada à saúde da população no nível da Atenção Básica.  

Assim, este estudo toma como objeto de pesquisa a qualidade da atenção prestada 

à criança que foi a óbito infantil por causa evitável, residente em áreas da ESF, considerando 

que essa ocorrência pode estar relacionada aos determinantes sociais da saúde e, nestes, a 

qualidade da assistência dispensada à população infantil. E, acreditando que a ESF constitui 

importante espaço de intervenção para melhoria da qualidade de vida, consequentemente, da 

saúde da população infantil, tornou-se necessário responder ao questionamento: De que modo 

os processos organizacionais e estruturais, bem como, a prática dos profissionais na ESF, se 

deram às crianças menores de um ano, que foram a óbito por causas evitáveis? 

Assim, o propósito desse estudo consiste na análise da qualidade da atenção a 

saúde da criança na ESF, tendo como referência o óbito infantil evitável, por acreditar que 

essa Estratégia se constitui uma possibilidade de gestão do cuidado em saúde. Também, 

proporcionar o diagnóstico das principais questões inerentes à atenção a saúde da criança na 

ESF, apontando recomendações no que diz respeito às formas de superação dos fatores que 

interferiram na ocorrência do óbito infantil evitável na Atenção Básica. Tal fato fornece 
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subsídios que favoreçam os movimentos de mudanças na perspectiva da qualidade da atenção, 

que reflete a prática dos profissionais e os aspectos organizacionais e estruturais, relacionados 

à assistência prestada, na perspectiva da integralidade do cuidado. 

Este estudo, por conter questionamentos sobre a opinião das mães quanto à 

assistência prestada e sobre o que causou o óbito, também favorece a prática do exercício de 

cidadania e controle social. Tal fato proporciona o conhecimento do ponto de vista de mães 

cujos filhos morreram por causas evitáveis, o que, associado às avaliações de gestão e dos 

indicadores, contribui nesse campo de atuação, para processos analíticos mais democráticos. 

Pois, para Serapione, (1999, p. 85) “não se pode pôr em dúvida a opinião do paciente, embora 

seja discutível a sua condição de distinguir a boa ou a má qualidade dos aspectos técnicos do 

tratamento”. 

Ainda justifica-se a sua realização, pela pouca produção científica sobre a 

temática, uma vez que a maioria dos estudos é direcionada para análises de cobertura dos 

indicadores de MI, não vislumbrando o modo como esses eventos ocorrem. Como também, 

pela inexistência de estudos sobre essa questão no município de Natal. 

Também, enquanto profissional enfermeiro da equipe Saúde da Família, com dez 

anos de atuação nesse município, sentimo-nos sensibilizados para estudar essa problemática 

por acreditar que o profissional enfermeiro deve na sua prática em serviço desenvolver 

atividades de pesquisa, pois, além de subsidiar o planejamento em saúde na perspectiva da 

reorientação de suas práticas, favorece o crescimento profissional voltado para um novo 

milênio. Como diz Novaczyk, Dias e Gaíva (2008, p. 1135) “a prática profissional deve estar 

sempre permeada de reflexões para que se possa transformá-la gerando mudanças”. 

 Na saúde coletiva as ações do profissional enfermeiro vão desde o cuidado de 

enfermagem a indivíduos, família e grupos comunitários, a participação no planejamento em 

saúde e em ações administrativas, às ações de cunho educativo. Desenvolvendo um 

importante papel na prática educativa, deve realizar estudos que proporcionem o 

conhecimento de fatores determinantes do processo saúde/doença visando reorientar suas 

práticas educativas, o que poderá ser este, um estudo de interesse para os enfermeiros que 

trabalham na Atenção Básica/ESF. 

       Além de que, este estudo acrescenta-se em sua importância para a profissão de 

enfermagem, por abordar aspectos do processo de trabalho em saúde nesse nível de atenção, 

voltado para o grupo infantil, onde, segundo Novaczyk, Dias e Gaíva (2008, p. 1135) “o 

enfermeiro está inserido e vem se destacando como um agente importante do trabalho”. Nesse 

contexto, enquanto trabalho em equipe, o compartilhamento dos saberes a partir dos saberes 
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específicos de cada profissional tem como um dos objetivos comuns à redução da 

morbimortalidade infantil. O eixo ordenador das ações desenvolvidas pelo profissional 

enfermeiro visando esse objetivo, diz respeito ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento saudável de acordo com as suas necessidades. Ao analisar dissertações e 

teses de enfermagem voltados para a atenção a saúde da criança na rede básica no período de 

2000 a 2006, Novaczyk, Dias e Gaíva (2008, p.1136) concluíram que as reflexões desses 

estudos  

 

 

depreendem a necessidade de preparar profissionais/enfermeiros que sejam capazes 
não só de executar técnicas de trabalho, mas que sejam críticos de sua prática e 
dotados de competência e conhecimentos que possibilitem a compreensão do 
trabalho em saúde, com autonomia e capacidade de resolver problemas, e 
principalmente comprometidos com a ética e com a transformação da realidade da 
saúde infantil. 
 

 

        Para a academia este estudo poderá contribuir na formação do profissional 

enfermeiro quando levanta questões necessárias para a concretização da reversão do modelo 

assistencial, onde se faz necessários profissionais reflexivos que estejam voltados para 

realidade atual, no intuito de melhorar a qualidade da atenção e reverter o quadro 

epidemiológico do óbito infantil evitável.  Assim, este estudo poderá favorecer aos docentes e 

discentes a incorporação de novos conceitos e habilidades aplicáveis ao processo de trabalho 

para promover o cuidado à criança no espaço da Atenção Básica/ESF.  

Esta pesquisa por se tratar de um instrumento que identifica circunstâncias que 

levaram ao óbito infantil evitável, aborda os fatores de riscos relativos às condições de vida e 

de assistência à saúde na ocorrência desses óbitos. Tal questão está intimamente relacionada 

com as estratégias para reorganização dos serviços de saúde, por se utilizar do conceito de 

risco tão necessário ao processo de trabalho na Atenção Básica/ESF.    

Por fim, ao identificar as divergências entre o processo de intervenção que se 

deram as crianças que foram a óbito evitável e, a proposição atual da política nacional de 

atenção à população infantil, espera-se que este estudo possa contribuir para reorientação das 

ações no nível da Atenção Básica, no município de Natal. O que assim se dando, poderá 

repercutir na melhoria dos indicadores estaduais visando o alcance de diretrizes da “Agenda 

de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil” 

(BRASIL, 2004a) e das metas que se dão através do “Pacto pela Saúde” (BRASIL, 2006d) 

entre as três esferas governamentais. Tal fato possibilitará o alcance de acordos relativos ao 
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compromisso internacional com os “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio” (ONU, 2000) 

para a redução da mortalidade infantil até o ano de 2015, fortalecendo o movimento em 

defesa da vida. 
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2 OBJETIVO 

GERAL 

 Analisar de que modo os processos organizacionais e estruturais, bem como, a prática 

dos profissionais na ESF, interferiram na qualidade da atenção à saúde das crianças que foram 

a óbito evitável no ano de 2007, no município de Natal-RN.  

ESPECÍFICOS 

 - Classificar os óbitos evitáveis em menores de um ano, de acordo com as ações que 

possibilitam a sua redução;  

 

 - Detectar fatores referentes aos processos organizacionais, os estruturais e a prática 

dos profissionais, inerentes a qualidade da atenção à saúde das crianças na ESF. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 DE ALMA-ATA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: CONSTRUINDO A 

INTEGRALIDADE NA SAÚDE DA CRIANÇA 

 

 

A política de saúde deve ser considerada como uma política social do direito 

humano e condição de cidadania. Os sistemas de proteção social sofrem a influência política, 

econômica, demográfica e cultural de cada momento histórico de uma sociedade, fato esse 

que requer constantes reorientações para a garantia do bem-estar das populações (FLEURY; 

OUVERNEY, 2008). No Brasil, percebe-se que a política de saúde da criança é determinada 

por essa dinâmica e, enquanto tal sofre rearranjos na sua configuração, organização e 

estruturação. Portanto, para compreendermos melhor a atual política brasileira de Atenção 

Básica à saúde da criança em Natal, fez-se necessário discorrermos um pouco sobre a 

trajetória das políticas de saúde implementadas nas últimas décadas, no âmbito internacional, 

nacional e local. 

Assim, retomamos o legado da Declaração de Alma-Ata, esta que foi formulada 

na Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde realizada pela OMS no ano de 

1978, na cidade que deu o nome ao documento. Nela, o entendimento sobre saúde como 

estado de completo bem-estar físico, mental e social - e não simplesmente a ausência de 

doenças ou enfermidades - é direito humano fundamental (OMS, 1978). Essa carta de 

intenções traz a compreensão de que os sistemas de saúde sejam baseados na APS, 

reconhecida como um dos componentes chave para a eficácia de seus sistemas.  

Segundo Giovanella e Mendonça (2008, p. 579), nessa conferência a APS foi 

entendida como  

 

 

atenção à saúde essencial, fundada em tecnologias apropriadas e custos efetivos, 
primeiro componente de um processo permanente de assistência sanitária, cujo 
acesso deveria ser garantido a todas as pessoas e famílias da comunidade mediante 
sua plena participação.  

 
 

As principais características que tornam a APS uma estratégia para promover a 

equidade em saúde e ações intersetoriais são: a acessibilidade, a longitudinalidade, a 
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integralidade e a coordenação orientada para o cliente. Assim, os benefícios que a APS 

representa para o setor saúde estão centrados na ampliação do acesso aos serviços necessários; 

na melhoria da qualidade da assistência; no maior foco na prevenção; no controle precoce dos 

problemas de saúde; no efeito cumulativo das principais características da prestação de 

atenção primária; e, no papel da atenção primária na redução da assistência especializada 

(MAESENEER, 2008).  

Um ano após a Declaração de Alma-Ata esta foi lançada pela ONU, em âmbito 

mundial, como meta de Saúde para Todos no Ano de 2000, com o objetivo “de alcance de um 

nível de saúde que permitisse vida social e economicamente produtiva” (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008, p. 579), o que não foi alcançado no prazo estabelecido.  

Porém, a abordagem “alternativa” que se pensou na Declaração de Alma-Ata, 

passou a ser entendida pelas agências internacionais como Atenção Primária à saúde 

“seletiva”, para o controle de doenças em países em desenvolvimento. E, nos anos que se 

seguiram, quatro intervenções voltadas prioritariamente para o grupo materno-infantil, 

passaram a ser difundidas entre os países pobres, assim definidas: acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento (CD), terapia de reidratação oral (TRO), incentivo ao 

aleitamento materno e imunização. Ainda, em alguns programas foi incluída a suplementação 

alimentar, bem como a alfabetização e elevação do nível de escolaridade feminino 

(GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008).  

Atualmente a discussão sobre saúde no âmbito internacional vem sendo ampliada 

na perspectiva de renovação do conceito de APS nas Américas, numa compreensão  

                                             
 

da saúde como direito humano, a necessidade de abordar os determinantes sociais e 
políticos mais amplos da saúde e também a necessidade de estabelecer políticas de 
desenvolvimento inclusivas, apoiadas por compromissos financeiros e de legislação, 
para reduzir as desigualdades e alcançar equidade em saúde (GIOVANELLA; 
MENDONÇA, 2008, p. 582). 
 
 

Sendo definida pela Organização das Nações Unidas como forma de alcançar os 

Objetivos do Milênio, defende a necessidade da universalidade da atenção numa abordagem 

integrada e horizontal, na perspectiva de sistemas de saúde com cuidados orientados pela 

qualidade, que enfatizem a promoção e prevenção à saúde, a intersetorialidade e a 

participação social, sob a responsabilização dos governos (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008). 

Os Objetivos do Milênio definidos em 2000 trazem a análise dos maiores 

problemas mundiais, o que gerou a oficialização do pacto para tornar o mundo mais solidário 
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e mais justo até 2015. No Brasil, esses objetivos foram chamados de “8 Jeitos de Mudar o 

Mundo” sendo um deles, o de reduzir a mortalidade infantil (ONU, 2008). 

Na perspectiva dos valores sociais como determinantes fundamentais de saúde e 

de sistemas de saúde, esse tema passa a ser prioritário dentre as políticas públicas globais. E, o 

resultado das intervenções em saúde para o bem-estar da humanidade depende de políticas 

incidentes sobre os Determinantes Sociais da Saúde (DSS). O avanço no conhecimento dos 

determinantes do processo saúde-doença favoreceu a criação de diversas medidas de proteção 

à saúde e combate à doença. 

Para a compreensão do processo saúde-doença, vários entendimentos se deram ao 

longo das últimas décadas. Um deles foi o de Leavel e Clarck (1976), ao sistematizarem os 

conceitos de promoção, prevenção, cura e reabilitação, dentro do modelo de “história natural 

da doença”, compreendido em dois períodos: o de pré-patogênese, quando a doença ainda não 

surgiu, porém existem condições favoráveis no ambiente ou no biológico das pessoas; e o de 

patogênese, quando a doença se instala.  

Assim, os autores associaram esses períodos a níveis de prevenção. No nível da 

prevenção primária insere-se o momento da pré-patogênese. As ações de saúde nesse nível 

para evitar o aparecimento de patologias referem-se à promoção à saúde e à proteção 

específica (vacinação). A prevenção secundária incide no período patogênico, quando a 

doença se manifesta. Nesse período, as ações devem ser voltadas para o diagnóstico, visando 

ao tratamento precoce, o qual diminui as complicações e a mortalidade. No nível de 

prevenção terciária, a doença já causou dano, porém devem-se evitar as incapacidades, com 

ações voltadas para recuperar e reabilitar o indivíduo.   

Um outro modelo - o social estruturalista - foi formulado por Breihl e Granda 

(1986), que concebem o processo saúde-doença relacionado à classe social e à condição de 

vida das pessoas, ou seja, ligado à vulnerabilidade na qual estão expostos (BREIHL; 

GRANDA, 1986). 

O termo vulnerabilidade, usado com ênfase para as resposta da epidemia da 

HIV/AIDS enquanto necessidade de avançar para além das abordagens das estratégias de 

redução de risco é aplicável a qualquer condição de interesse para a saúde pública. A noção de 

vulnerabilidade vem sendo estudada na perspectiva de contribuir para renovação das práticas 

de saúde (FIGUEREDO; MELO, 2007). 

Assim, esse termo significa 
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a chance de exposição das pessoas ao adoecimento como a resultante de um 
conjunto de aspectos não apenas individuais, mas também coletivos, contextuais, 
que acarretam maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento e, de modo 
inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de todas as ordens para se 
proteger de ambos (AYRES et al, 2003, p. 123). 

 

A vulnerabilidade não é estável, as pessoas não são vulneráveis, e sim, podem 

estar vulneráveis a algo em algum grau e forma, e num certo ponto do tempo e espaço 

(AYRES et al, 2003).  

Já no modelo mais atual, chamado de campo da saúde, identificado como 

fortemente abrangente e relacionado com o processo de reforma dos sistemas de saúde,  

identifica-se esquematicamente que as condições de saúde dependem de quatro conjuntos de 

fatores: o biológico; o das condições sociais, econômicas e ambientais; o estilo de vida 

adotado; e os resultados das intervenções médico-sanitárias (CARVALHO E BUSS, 2008).  

Assim, segundo Carvalho e Buss (2008, p. 160) “a maneira mais moderna de 

explicar os determinantes do processo saúde-doença está no modelo de Dahlgren e Whitehead 

(1991)”. Nesse modelo, as intervenções devem ser sustentadas por três pilares: a 

intersetorialidade, a participação social e as evidências científicas. 

Esquematicamente, os determinantes são expostos em níveis, sendo considerados 

como determinantes do nível proximal, os comportamentos individuais em que as 

intervenções devem ser voltadas para a mudança de comportamentos, visando à melhoria da 

qualidade de vida. 

Os determinantes do nível intermediário estão relacionados às condições de vida e 

trabalho. Nesse nível, devem ser desenvolvidas políticas de forma articulada com os demais 

setores públicos afins. Suas ações devem assegurar as condições de vida da população, no 

sentido de garantir o acesso a água, esgoto, habitação, ambientes de trabalhos e serviços de 

educação e saúde de qualidade. No terceiro nível, o distal, refere-se à macro política, 

econômica, social e cultural, cujas intervenções para as questões desse nível devem visar à 

promoção do desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades sociais e econômicas, 

as violências e a degradação ambiental (CARVALHO; BUSS, 2008).  

A OMS vem orientando às nações a formarem sua Comissão Nacional dos 

Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), com o objetivo de promover “uma tomada de 

consciência sobre a importância dos determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos 

e populações e sobre a necessidade do combate às iniqüidades em saúde por eles geradas” 

(BUSS; PEREGRINE FILHO, 2008, p. 17). O Brasil foi o primeiro país a seguir essa 

orientação, quando implantou em 2006 sua Comissão.  
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Essa Comissão aponta em seu documento de lançamento, que estudos sobre 

iniqüidades na situação de saúde do Brasil revelam como principais fenômenos que 

concorrem para a produção das condições de saúde: a reversão dos percentuais de pessoas que 

moram no campo e na cidade; a desigualdade na queda da fecundidade em mulheres menos 

instruídas; a não distribuição da riqueza; o alto índice de analfabetos funcionais; a baixa 

qualidade da educação; a violência; a transição epidemiológica; as desigualdades regionais de 

acesso ao saneamento básico; a deterioração das condições de trabalho; o crescente dano 

ambiental; o aumento da poluição atmosférica; e, a desigualdade no acesso aos serviços de 

saúde.     

Os movimentos reformistas das políticas de saúde que se deram a partir da década 

de 1970, elevaram o direcionamento para uma concepção ampla do processo saúde-doença. 

Nesse sentido, surge a promoção da saúde, como forma de reverter à medicalização excessiva 

da saúde na sociedade. Embora o termo promoção da saúde tenha sido usado por Leavel e 

Clarck (1976) quando definiu o nível de prevenção primária, somente a partir da Conferência 

Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Otawa, em 1986, é que foi 

fundamentado em todo o mundo o seu conceito (CARVALHO; BUSS, 2008). Essa 

Conferência, através da Carta de Otawa, é considerada o principal marco de referência sobre o 

assunto, quando definiu promoção da saúde como sendo o: 

 
 
processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de 
vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para 
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e 
grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 
favoravelmente o meio ambiente (BRASIL, 1986, p. 19). 
 
  

A Carta de Otawa propõe cinco campos centrais de ação: elaboração e 

implementação de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde; 

reforço da ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais; e reorientação do 

sistema de saúde. Hoje o movimento atual da promoção à saúde é visto como um conjunto de 

valores “vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, desenvolvimento, 

participação e parcerias, entre outros”. Para tanto, fazem-se necessárias: 

 
 
ações do Estado (políticas públicas saudáveis), da comunidade (reforço da ação 
comunitária), de indivíduos (desenvolvimento de habilidades pessoais), do sistema 
de saúde (reorientação do sistema de saúde) e de parcerias intersetoriais; isto é, 
trabalha com a idéia de “responsabilização múltipla”, seja pelos problemas, seja 
pelas soluções propostas para os mesmo (BUSS, 2003, p. 16).  
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A política atual de saúde do Brasil segue alguns pontos acordados nas 

conferências de organismos internacionais (OMS, ONU, e OPS) que definiram a 

universalidade do atendimento, o princípio de saúde pública, o controle social e a priorização 

da atenção primária como foco de ações do setor-saúde, como também consideram na sua 

política, as evidências dos modelos propostos para o entendimento do processo saúde-doença.  

Até a década de 1970, as políticas públicas de saúde no Brasil favoreciam 

somente àqueles que possuíam vínculo trabalhista com emprego formal. E, somente a partir 

da década seguinte, passou a abranger outros grupos sociais. Também foi nesse período que 

se deu o início ao movimento pela reforma sanitária brasileira, fruto das inquietações de 

grupos ligados a esse setor que explicitavam a situação de injustiça social à maioria dos 

brasileiros (VIANA; BAPTISTA, 2008).  

Um importante momento da política de saúde do Brasil se deu no ano de 1984, 

quando o MS adotou como estratégia de reordenação da política nacional de saúde as Ações 

Integradas de Saúde (AIS). Esse ato possibilitou a articulação interinstitucional e as 

estratégias de unificação do sistema de saúde, favorecendo, posteriormente, o Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Criança - PAISC (ESCOREL, 2008). 

A Constituição do Brasil de 1988 direcionou a criação do SUS, a partir do qual a 

saúde passou a ser entendida como direito social, universal, derivado de uma cidadania plena. 

Conquistado o direito, era necessário um arcabouço jurídico legal para sustentabilidade do 

processo, o que foi assegurado pela Lei Orgânica da Saúde n°8.080/90, a qual definiu como 

princípios norteadores do SUS, a acessibilidade, universalidade e integralidade. Ao longo da 

construção desse sistema vem ocorrendo à organização da reversão do modelo curativista 

hospitalocêntrico para um modelo baseado na vigilância à saúde.  

O SUS tem níveis de atenção organizados em: Atenção Básica; Atenção 

Especializada de Média Complexidade e Atenção Especializada de Alta Complexidade. Como 

porta de entrada do sistema, encontra-se a Atenção Básica, definida pelo MS através da 

portaria GM/MS nº. 648 de 28 de março 2006 como: 

 
 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a 
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida por meio do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma 
de trabalho em equipe, dirigidas às populações de territórios bem delimitados, pelas 
quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no 
território em que vivem essas populações (BRASIL, 2006a, p. 03). 
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Na perspectiva da consolidação do novo modelo, a ESF está contemplada 

enquanto prioridade de atenção à saúde da criança, a qual foi concebida pelo MS, em 1994 e 

cujo objetivo é:  

 
 
contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da Atenção Básica, em 
conformidade com os princípios do SUS, imprimindo uma nova dinâmica de 
atuação nas Unidades Básicas de Saúde, com definição de responsabilidades entre os 
serviços de saúde e a população (BRASIL, 1998,  p. 8).  
 
 

A USF é destinada à realização de atenção contínua nas especialidades básicas 

sob a responsabilidade de uma equipe multiprofissional habilitada para desenvolver as 

atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. Essa equipe é composta por 

Médico generalista, Enfermeiro, Dentista, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Consultório 

Dentário (ACD) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e tem a responsabilidade de atuar 

em um território definido, compreendendo a doença no seu contexto pessoal, familiar e social. 

Nessa estratégia, o conjunto das ações referentes às demandas de intersetorialidade para 

melhoria da qualidade de vida busca fortalecer a participação social através da integração dos 

diversos atores envolvidos (BRASIL, 2001a).  

A inserção da equipe de saúde bucal pelo MS foi iniciada no ano de 2001, como 

forma de integrar as demais práticas de saúde coletiva a partir do conceito amplo de saúde. 

Sua atuação deve transcender as ações meramente técnicas do setor odontológico e ir ao 

encontro da construção de políticas públicas saudáveis. Para o MS, a organização e o 

desenvolvimento de ações em saúde bucal voltadas para o grupo etário de menores de 5 anos, 

não deve se dar em forma de programa, e sim, como parte das ações integrais de saúde da 

criança (BRASIL, 2004a). Em Natal, as equipes de saúde bucal foram implantadas a partir do 

ano de 2002 e hoje está inserida em 82% das equipes de Saúde da Família. Segundo a 

coordenação da ESF, a perspectiva é de atingir 100% de cobertura, o que, para isso, faz-se 

necessário a adequação dos espaços físicos dos serviços e a contratação de ACD.1 

O Guia Prático do Programa Saúde da Família, do MS (BRASIL, 2001a, p. 6) 

ressalta que,  

 

 

                                             

 

 

                                                 
1 Informação obtida através da Coordenação da ESF-Natal RN, no dia 02/12/08. 



31 
 

                                             essa  nova  maneira  de  organizar  o  sistema  local  de  saúde  explica  por  que,  nos  
                                             municípios onde a ESF está bem implantada, com equipes capacitadas e dispondo de  

estrutura física e equipamentos adequados, diminui o número de mortes de crianças 
por causas evitáveis; aumenta a quantidade de gestantes que chegam saudáveis e 
bem-informadas ao parto; melhora o índice de vacinação; diminuem as filas para 
atendimento nos hospitais da rede pública de saúde, dentre outros.  
 
 

  Ao longo da construção do SUS foram formulados instrumentos políticos, legais 

e normativos na perspectiva de direcionar o cuidado nesse modelo. Assim, a Norma 

Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS), instrumento que define o processo de 

regionalização da assistência, a criação de mecanismos para fortalecimento da gestão do SUS 

e atualiza os critérios de habilitação para os estados e município, mostra que:  

 
 
as principais responsabilidades a serem executadas pelas USF nas áreas prioritárias 
da Atenção Básica à saúde da criança são: pré-natal, vigilância nutricional, 
imunização, assistência às doenças prevalentes na infância e assistência e prevenção 
às patologias bucais na infância (BRASIL, 2001b). 

 

 

Visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do SUS, foi lançado 

pelo MS o Pacto pela Saúde 2006, o qual contempla o Pacto firmado entre as três esferas de 

gestão (União, Estados e Municípios), em suas três dimensões: pela Vida, em Defesa do SUS 

e de Gestão. O Pacto pela Saúde redefine as responsabilidades de cada gestor em função das 

necessidades de saúde da população, na busca da equidade social. Nele, dois campos são 

identificados: o da gestão do Sistema e da atenção à saúde (BRASIL, 2006d).  

O Pacto pela Vida firma compromissos em torno de prioridades que apresentam 

impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados/regiões/municípios 

devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos, sendo 

um desses objetivos a redução da mortalidade infantil e materna. A meta do MS para 2006 era 

de reduzir a mortalidade neonatal em 5% e reduzir em 50% os óbitos por doença diarréica e 

20% por pneumonia (BRASIL, 2006d). 

A população infantil encontra-se no contexto das famílias para as quais as ações 

dessa estratégia - enquanto política de reorientação do modelo assistencial - estão voltadas. 

Historicamente as políticas específicas para esse grupo têm sido vista como prioritárias, 

porém, conduzida de forma diferenciada de acordo com cada momento histórico. Para Mattos 

(2006, p.64), o sentido da integralidade nas políticas específicas 

 
 
é a busca de uma visão mais abrangente daqueles que serão os “alvos” das políticas 
de saúde que configura a integralidade numa de suas acepções. [...] é a recusa em 
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aceitar um recorte do problema que o reduza a uma ou outra de suas dimensões, 
desconsiderando as demais. As respostas aos problemas de saúde devem abarcar 
suas diversas dimensões. Analogamente, devem oferecer respostas aos diversos 
grupos atingidos pelo problema em foco. 

     Dessa forma, o sentido da integralidade na política de atenção à saúde da criança 

na ESF, quando considera o cuidado individual e coletivo, percebendo o usuário como sujeito 

histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à 

sociedade na qual se insere como também, quando proporciona o acesso aos demais níveis do 

sistema, traduzem-se na possibilidade de reversão do quadro de morbimortalidade desse 

grupo etário. 

Assim, para orientar a integralidade das ações de saúde da criança, foi formulado 

pelo MS, em 2004 um documento denominado de Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil - tem como objetivo direcionar a 

organização da assistência à população infantil, contemplando desde o primeiro atendimento 

nas UBS até os outros níveis de complexidade do sistema. Mesmo que o foco de suas ações 

esteja centrado na redução da mortalidade infantil, o MS ressalta o compromisso com a 

qualidade de vida das crianças no sentido de potencializar o seu crescimento e 

desenvolvimento (BRASIL, 2004a).  

O documento destaca como princípios norteadores do cuidado na saúde da criança 

 
 
o planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais, acesso universal, 
acolhimento, responsabilização, assistência integral, assistência resolutiva, eqüidade, 
atuação em equipe, desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de 
promoção da saúde; participação da família, controle social na gestão local e a 
avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada (BRASIL, 2004a, 
p.13). 

 

 

Como forma de cumprir as prerrogativas da política nacional, no município de 

Natal, a SMS - desde o ano de 2003 - vem intensificando esforços no sentido de aprimorar a 

qualidade das ações, serviços e práticas de saúde. Para isso, busca a consolidação da ESF 

como estruturante da Atenção Básica, não só para a oferta do elenco de procedimentos, mas 

para um conjunto de ações que contemple a integralidade da atenção, resultando na qualidade 

de vida da população (NATAL, 2007).   

No Desenho de Rede, a SMS propõe que a atuação da Atenção Básica deverá 

estar qualificada para o acolhimento inicial. E, quando necessário, deve encaminhar para 

Unidades de maior complexidade ou outras que atuam na perspectiva da integralidade. 

Também deve perceber as especificidades da clientela, de acordo com o gênero, faixa etária, 
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necessidades especiais, exposição a riscos e vulnerabilidades (NATAL, 2007). Porém, 

segundo a Secretaria Municipal de Saúde (NATAL, 2007, p. 09) 

 

apesar de todo esforço, percebe-se ainda a fragmentação da assistência em todas as 
dimensões, o que leva a gestão a estabelecer a criação de “corredores funcionais” 
que conduzem o paciente ao longo da rede, permitindo integrar as ações a ele 
dirigidas, ainda que realizadas por diferentes profissionais entre distintas unidades.  
 

 

O compromisso de gestão da SMS-Natal referente à atenção à saúde da criança 

contemplada no Plano Municipal de Saúde, para o quadriênio 2006-2009 apresenta duas 

diretrizes: Promover a Atenção Integral à Saúde da Criança, e a Atenção Integral à Saúde da 

Mulher (NATAL, 2006). As metas para a primeira diretriz estão estabelecidas a fim de 

reduzir os índices nos seguintes indicadores: 

 

Mortalidade Infantil - reduzir em 10% a taxa de mortalidade infantil e de 

mortalidade neonatal; reduzir em 10% a proporção de óbitos em menores de um ano de idade 

por causas mal definidas; 

Internação hospitalar - reduzir em 3% a taxa de internação por Infecção 

Respiratória Aguda (IRA) em menores de cinco anos de idade; reduzir a taxa de internação 

por Doenças Diarréicas Agudas (DDA) em menores de 5 anos de idade; 

Riscos e Vulnerabilidades - reduzir em 10% a proporção de nascidos vivos com baixo peso ao 

nascer; aumentar em 2% a cobertura de aleitamento materno para crianças menores de 4 

meses cadastradas no Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB); disponibilizar 

vitamina A em 100% das unidades de saúde do município para crianças de 6 a 59 meses; 

implantar o programa de suplementação do ferro em criança de 6 a 59 meses, em 100% das 

unidades do município; garantir que 60% das crianças inseridas no Programa Bolsa Família² 

sejam acompanhadas nos programas das unidades de saúde; garantir o acesso ao Programa de  

 

 

_____________________________ 

² O Bolsa Família é um programa de transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza, com 
renda per capita de até R$ 140 mensais, que associa à transferência do benefício financeiro o acesso aos direitos 
sociais básicos - saúde, alimentação, educação e assistência social. 
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Combate e Controle das Carências Nutricionais às Gestantes e Crianças em Risco Nutricional; 

implantar o protocolo de atenção à criança até 24 meses com intolerância à lactose e à 

proteína do leite; 

Acesso ao direito - garantir a distribuição da caderneta de saúde da criança em 

100% das crianças nas maternidades; garantir em 100% das maternidades da rede pública 

municipal o acesso ao registro civil da criança. 

Em relação às metas para a segunda diretriz, apresentam os seguintes objetivos:  

manter o planejamento familiar em 100% das unidades; garantir acompanhamento desde o 

pré-natal até o puerpério de todas as gestantes cadastradas na rede de serviços, conforme 

protocolo; implantar na rede municipal um serviço de referência em laqueadura e vasectomia; 

evitar a ocorrência de casos de tétano neonatal; aumentar em 4% a proporção de nascidos 

vivos de mães com quatro ou mais consultas. 

Nesse sentido, esses compromissos voltados para atenção à saúde da criança no 

município de Natal são articulados sob a forma de ações planejadas e monitoradas pelas USF, 

no sentido de alcançar os indicadores pactuados relacionados com a atenção a esse grupo.     

Muitos são os desafios desse processo na busca da garantia de atenção integral a 

saúde da criança, que vão desde os recursos escassos, o elevado número de famílias sob a 

responsabilidade das equipes, as questões relativas à organização dos processos de trabalho e 

a prática dos profissionais. Porém, os resultados já alcançados referentes à mudança das 

práticas assistenciais e de reorganização e fortalecimento da rede de serviços básicos da ESF, 

já favorecem alguns indicadores de saúde, como os da MI.  

 

 

3.2 A MORTALIDADE INFANTIL E SUA EVITABILIDADE: DILEMAS ENTRE O 

PROBLEMA E A RESOLUTIVIDADE 

 

 

Ao pensarmos na questão da redução das mortes infantis, Minayo (2001) traz para 

o setor saúde a reflexão de que no primeiro ano da infância, “o precoce falecer parece 

estabelecer um paradoxo com as leis da natureza”. E, muitas vezes, o setor da saúde tende a se 

recusar a tratar como seu o fenômeno da morte. Estranhá-lo, esquecê-lo, não nomeá-lo, 

apenas aceitá-lo como inevitável, constitui a atitude mais comum e repetitiva em nosso 

cotidiano (MINAYO; OLIVEIRA, 2001). 
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A população mundial, assim como a do Brasil, passa por um momento de 

transição demográfica, com aumento da população de idosos, ao mesmo tempo em que 

diminui o percentual de pessoas jovens. Estima-se que no mundo as mortes por causas 

maternas, perinatais e nutricionais diminua de 30% em 2005 para 22% em 2030 

(MAESENEER et al, 2008).  

O indicador Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) que mede o número de óbitos de 

crianças nascidas no primeiro ano de vida, por mil Nascidos Vivos (NV) reflete os complexos 

fatores de risco: biológicos, sociais e os relacionados à assistência médica. Esse indicador 

freqüentemente é utilizado para medir o nível de desenvolvimento de uma população, porém 

já se fala na necessidade de rever a aplicação como indicador social completo, pois a 

experiência tem demonstrado que quando essa taxa está situada em patamares elevados, é 

sensível às medidas sanitárias de saúde simples como a Terapia de Reidratação Oral (TRO), a 

vacinação, a reversão do desmame precoce e a melhoria do acesso aos serviços de saúde 

(BRASIL, 2004b).  

Essa afirmação foi corroborada em dois estudos internacionais: um realizado na 

Costa Rica, o qual assinalou que as intervenções efetivadas na década de 1970 no setor de 

saúde permitiram a redução da mortalidade infantil; e, o outro, que aconteceu no Equador, 

identificou elementos chave, como a diminuição da natalidade e o aumento proporcional de 

recursos financeiros destinados ao setor da saúde, como os mais influenciáveis na redução da 

mortalidade infantil no país (CAMPOS; CARVALHO; BARCELLO, 2000).  

 Importantes organismos internacionais como o UNICEF e o World Bank têm 

utilizado a MI como indicador para avaliar o grau de desenvolvimento alcançado pelos países, 

como também para monitorar a evolução da equidade social em diferentes grupos sociais, por 

ela refletir as condições gerais de vida de uma dada sociedade e não somente as condições de 

saúde (CARVALHO, 2004).  

No estudo “Uma Análise dos Indicadores Selecionados 1998-2004”, o MS 

(BRASIL, 2006c, p. 101) refere, “que vários estudos (CARVALHO, 2004; DUARTE et al, 

2002) têm reafirmado a manutenção e muitas vezes o aumento das desigualdades sociais no 

risco de morrer em menores de um ano em diferentes espaços do Brasil”. 

O comportamento da TMI inter-regional, no Brasil, em 2002, foi 25,1/1000 NV, 

tendo o Nordeste apresentado a maior estimativa entre as regiões (37,7/1000). O Estado de 

Alagoas, também localizado na região Nordeste, deteve o maior coeficiente brasileiro 

(52,6/1000). A menor taxa foi a da região Sul (16,1/1000) e dela, o Estado que apresentou a 

maior taxa foi o Paraná com 16,8/1000. Analisando os dados pode-se observar, portanto, que 
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as desigualdades são visíveis não só entre regiões, mas também entre os Estados que as 

compõem, e, particularmente, entre os seus municípios. É importante lembrar que essas 

desigualdades também estão presentes com intensidade entre as áreas urbana, periférica e 

rural, bem como nas capitais brasileiras. 

Estudos nacionais e internacionais apontam desigualdades sociais nas taxas de 

mortalidade infantil no Brasil. E o MS reconhece que um dos desafios das políticas públicas 

brasileiras é a manutenção da tendência de queda da TMI, pois essa taxa apresenta-se alta 

quando comparamos com a de outros países como Cuba, Chile e Canadá. Outro desafio é o de 

reduzir as desigualdades existentes entre as regiões, estados, municípios e em espaços intra-

urbanos (BRASIL, 2006c). 

Para a construção de indicadores referentes a MI, faz-se necessário a coleta de 

dados através da Declaração de Óbito (DO), sendo o sub-registro desse instrumento uma 

importante questão referente à qualidade e confiabilidade desses indicadores. O sub-registro 

médio de óbitos depende tanto da organização do serviço de vigilância em saúde, quanto do 

acesso da população aos serviços de assistência à saúde, em especial, ao atendimento médico. 

Assim, proporções elevadas de óbitos infantis por causas mal definidas refletem condições 

assistenciais insatisfatórias à criança.  

Em 1989 foi constatado que, no Brasil, o sub-registro foi de 25%, o que influencia 

a elevada proporção de óbitos infantis por causas mal definidas (HATZ et al, 1996). O Rio 

Grande do Norte está entre os Estados do Nordeste que apresentam os maiores percentuais de 

óbitos por causas mal definidas (DUARTE et al, 2002). Quanto ao comportamento desse 

indicador em áreas da ESF, foi encontrado que “quanto mais elevada à faixa de cobertura da 

ESF, maior a queda na proporção de óbitos infantis por causas mal definidas” (BRASIL, 

2006c, p.90). 

No Brasil, a situação da mortalidade infantil, nas últimas décadas, vem se 

modificando acentuadamente, com uma redução significativa das taxas, como também 

sofrendo alterações no comportamento das causas de óbitos e dos seus componentes.  Isso se 

deu em função do avanço tecnológico e da implantação de políticas públicas no campo 

econômico e social, mas, acima de tudo, nada foi mais merecedor de destaque do que os 

avanços no setor de saúde voltados para a consolidação do SUS, o que impulsionou mudanças 

na adoção de novas práticas e no acesso a Atenção Básica à saúde. 

Os dados mostram que em 1991, a TMI média do Brasil era de 44,1 óbitos por 

1.000 nascidos vivos (NV). Em 1999 alcançou uma redução de 28% passando para 31,8 
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óbitos. Apesar da queda, esse indicador ainda se encontra acima do valor referenciado pela 

OMS, que é de 30 óbitos por 1.000 NV (DUARTE et al, 2002). 

 De acordo com o MS (BRASIL, 2004b, p. 6) essa queda deu-se em decorrência 

principalmente do componente pós-neonatal (óbitos ocorridos de 28 a 364 dias de vida 

completos) e por diversos fatores, tais como: 

 
 
a implementação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 
o aumento da cobertura do saneamento básico, a ampliação do acesso a serviços de 
saúde, o avanço das tecnologias médicas, em especial a imunização e a terapia de 
reidratação oral, a melhoria do grau de instrução das mulheres, e a diminuição da 
taxa de fecundidade, entre outros (BRASIL, 2004b, p. 6). 

 

 

No Brasil, a partir dos anos 1990 a mortalidade neonatal passou a ser o principal 

componente da MI em termos proporcionais, sendo as afecções perinatais as que mais 

contribuem para a elevação desses indicadores. Já no componente pós-neonatal, as causas que 

mais prevalecem são as associadas às doenças infecciosas, principalmente, a diarréia e a 

pneumonia. 

Ao relacionarmos o comportamento da mortalidade infantil em Natal - numa série 

histórica de 1980 a 2002 (figura 1) – com a organização da rede de serviços, identificam-se 

três momentos de queda desse indicador: o primeiro, entre os anos de 1983 a 1986, ocasião 

em que às ações básicas de saúde preconizadas pela OMS foram implantadas pelos serviços 

de saúde; o segundo entre 1989 e 1993, período da municipalização da saúde quando se deu o 

crescimento da rede de serviços, trabalhando em equipes multiprofissionais, na lógica de 

programas definidos por ciclos de vida, o que, certamente, melhorou o acesso aos serviços; já 

o terceiro apresentou significativa queda nos anos de 1995 a 1998, sendo antecedido pela 

implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1994, na quase 

totalidade dos Distritos Sanitários Norte e Oeste dessa capital. Por se tratar de um programa 

que fortalece o elo do serviço com a população, realiza o monitoramento de situações de 

controle e de risco à saúde voltada prioritariamente para as ações materno-infantis. Dessa 

forma, esse Programa é considerado como relevante contribuição na redução da mortalidade 

infantil, em Natal (OLIVEIRA, 2003). 

De acordo com o Plano Municipal de Saúde de Natal, a mortalidade infantil vem 

acompanhando a queda e o comportamento dos seus componentes verificados no país. 

Observou-se que no período de 1995 a 2005 a TMI, em Natal, caiu pela metade, passando de 
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31,3 para 16,0 óbitos em menores de 1 ano para 1.000 NV, chegando a 12,04/1.000 NV em 

2005.  

Dentre esses índices, observou-se que o componente pós-neonatal foi o que mais 

diminuiu, passando de 13,5 para 4,3 óbitos por 1.000 nascidos vivos e nestes, as causas 

perinatais foram as de maior ocorrência, representando, em 2005, 66% da mortalidade em 

crianças menores de um ano. Em seguida, aparecem as anomalias congênitas com 12,9%. 

 

 

COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL. NATAL/RN 
1980-2002.
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                   Figura 1 Gráfico série histórica da MI, Natal RN, 1880-2002. 
Fonte: SMS (NATAL, 2008) 
 
 

Diante de todas essas informações e apesar do declínio observado na TMI no  

Brasil,  o  MS  mostra  que  a  velocidade  da  queda  está  aquém  do desejado. Para ele, “em 

sua maioria essas mortes precoces podem ser consideradas evitáveis, determinadas pelo 

acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde” (BRASIL, 2004b, p. 5). 

Foi apontado também pelo MS, que os óbitos do componente neonatal estão 

vinculados às causas de possível prevenção, relacionadas, além do acesso e utilização dos 

serviços de saúde, à qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao RN. As afecções 

perinatais respondem, atualmente, por mais da metade das mortes infantis, mesmo com o 

desenvolvimento do conhecimento e tecnologia em saúde neonatal interferindo na viabilidade 

fetal, o que torna ainda maior a necessidade de se adequar o acesso da população de gestantes 

e crianças aos recursos que, reconhecidamente, podem interferir na sua sobrevivência e 
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qualidade de vida. Já os óbitos pós-neonatal devem ser considerados como uma situação 

aberrante diante do desenvolvimento, conhecimento e recursos disponíveis em saúde, sendo 

que esses estão relacionados a causas infecciosas associadas à desnutrição, passíveis de 

prevenção praticamente na sua totalidade (BRASIL, 2004b).  

Dessa forma, tratar dessa questão é antes de tudo percebê-la enquanto um evento 

evitável. O termo “evitabilidade” vem sendo estudado desde a década de 1970, no 

entendimento de que os óbitos podem ser evitáveis em sua totalidade ou em parte. Na 

totalidade, quando são totalmente evitáveis pela adequada atenção à saúde; em parte, quando 

o aumento crítico de determinado óbito supõe que, dentre outros fatores, está inserida a 

inadequada atenção à saúde (MALTA; DUARTE, 2007).  
Ao se falar em evitabilidade devemos fazer referência ao conceito de Rutstein et 

al (1976) sobre óbito evitável ou evento sentinela, como sendo uma condição que poderia ser 

melhorada por ações de saúde eficazes, constituindo-se índices da qualidade da assistência à 

saúde de uso imediato. Este parte da investigação de qualquer caso de 

doença/incapacidade/óbito que não deveria ocorrer se o serviço de saúde funcionasse 

adequadamente. De ordem operacional, na ocorrência de um caso, desencadeia-se uma 

investigação para a detecção das falhas que tornaram o evento possível, visando a sua 

correção, de modo a garantir o funcionamento do sistema de saúde com qualidade (HARTZ et 

al, 1996). 

Assim, para a operacionalização desse conceito é necessária a construção de 

metodologias de mensuração, o que levou vários autores a elaborarem proposições de 

classificação de evitabilidade. Essas classificações consideraram as questões sócio-

econômicas ou as políticas públicas do setor saúde, porém, percebe-se que cada classificação 

tem vantagens e limitações, em função da subjetividade, da fonte dos dados, do processo de 

trabalho e dos aspectos metodológicos (VIDAL et al, 2003).  

No Brasil, alguns estudos sobre o assunto têm utilizado a Classificação de Óbitos 

Evitáveis, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) do Governo do 

Estado de São Paulo. Essa classificação foi proposta por Ortiz (2000), que se fundamentou na 

classificação de evitabilidade de Taucher (1978), publicada em um dos estudos pioneiros de 

mortalidade evitável na América Latina, Chile, em 1978. Nesta, a autora não utilizou uma 

lista de doenças, mas definiu um conjunto de critérios que compõem possibilidades de evitar 

o óbito (MALTA; DUARTE, 2007). 

Assim, as doenças consideradas evitáveis foram subdivididas pelo SEADE, 

segundo as diversas ações que podem ser realizadas para reduzi-las e/ou eliminá-las, desde 
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que existam tecnologias apropriadas, independentemente do fato dos procedimentos estarem 

ou não disponíveis para a maioria da população no momento. Nela as mortes são classificadas 

em: evitáveis, não evitáveis e mal definidos.  

Os óbitos considerados evitáveis ou reduzíveis são agregados em cinco grandes 

grupos de causas de morte:  

 

 

1) Evitáveis por imunoprevenção: são todas as causas de morte contra as quais 
existem vacinas eficazes, independente do fato de estarem ou não disponíveis na 
rede pública;     
2) Evitáveis por adequado controle na gravidez: relacionam-se às condições como 
sífilis congênita, afecções maternas que afetam o feto ou o recém-nascido, 
transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso baixo ao nascer, 
isoimunização Rh e ABO do feto ou recém-nascido, crescimento fetal retardado e 
desnutrição fetal;  
3) Reduzíveis por adequada atenção ao parto: relacionam-se às condições como 
complicações da placenta, do cordão umbilical e das membranas que afetam o feto 
ou RN, transtornos relacionados com a gestação prolongada e peso elevado ao 
nascer, traumatismo de parto, hipóxia intra-uterina e asfixia ao nascer;  
 4) Reduzíveis por ações de prevenção, diagnóstico e tratamento precoces: doenças 
para as quais existem tratamentos, mesmo que esse procedimento seja de alta 
complexidade. Incluem-se as doenças infecciosas e parasitárias, doenças das 
glândulas endócrinas e metabolismo, doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos 
sentidos, doenças do aparelho circulatório, respiratório, afecções perinatais e causas 
externas; e  
  5) Reduzíveis por parcerias com outros setores: relacionam-se às doenças 
reduzíveis por: expansão do saneamento básico, desnutrição, aquelas controladas 
por medidas educativas, as associadas ao controle de vetores e ações intersetoriais 
que visam à redução de acidentes e da violência (DUARTE; MALTA, 2007, p.772). 
 
 

Já os considerados não-evitáveis relacionam-se a uma lista de doenças de alta 

letalidade, doenças do sistema nervoso central, vírus da influenza, desconforto respiratório do 

recém-nascido e síndrome da morte súbita na infância. Os óbitos por condições mal definidas, 

relacionam-se a outros transtornos originados no período perinatal, sintomas, sinais e achados 

anormais não classificados em outra parte (MALTA; DUARTE, 2007). 

Apesar da importante utilização dessa classificação, algumas considerações são 

feitas, no que diz respeito às causas de difícil intervenção, por ser difícil atribuir a sua 

evitabilidade, a exemplo da “asfixia”. Além disso, há a necessidade de dividir as causas 

externas em reduzíveis por parcerias com outros setores e reduzíveis por ações de prevenção, 

diagnóstico e tratamento. Levanta-se, inclusive, a possibilidade da revisão da classificação da 

síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido como não evitável, pois já são 

numerosos os êxitos no tratamento dessas crianças. Ainda uma questão em discussão, refere-
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se à redução do número de causas evitáveis, pelo desempenho dos serviços de saúde, em se 

tratando que as listagens internacionais são mais reduzidas (MALTA; DUARTE, 2007).  

  Um grupo de trabalho organizado pelo MS, com o propósito de elaborar uma 

lista de causas de mortes que podem ser prevenidas por ações do setor da saúde, realizou 

levantamento bibliográfico de publicações do período de 1975 e 2004, debateram e 

sistematizaram conceitos e metodologias sobre o assunto, o que resultou na proposta de uma 

“Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” que reflete a situação das 

causas de óbito evitáveis nacionais e a identificação de ações que estão acessíveis no sistema 

de saúde. Essa “Lista” teve como principal referência a de Ortiz e a do SEADE anteriormente 

descritas, por incluir cerca de 70% dos óbitos que ocorrem entre menores de um ano de idade 

no território brasileiro. 

    Para a sua elaboração, foi considerada a exclusão de causas cuja tecnologia não 

está disponível no SUS, independentemente de ser ofertada por outros setores. Um exemplo é 

a vacina da varicela que embora esteja disponível em outros setores não faz parte do 

Programa Nacional de Imunização (PNI).  Também, em função da falta de consenso, não 

ficou definido o ponto de corte segundo o peso do RN, critério comumente utilizado em 

outras listas.  

Com relação às malformações congênitas, mesmo sabendo que este grupo de 

causa tem certa vulnerabilidade às ações dos serviços de saúde, a “Lista de Causas de Mortes 

Evitáveis por Intervenções do SUS” considera como evitável só a Síndrome de Down 

(MALTA et al, p. 245).  

 
       Outra questão, diz respeito ao fato de que não foram incluídas as causas 

relacionadas ao óbito fetal, por ser este um dado de baixa qualidade no sistema de informação 

de mortalidade. Foram incluídas as causas mal-definidas de óbitos, para aferir a qualidade das 

informações sobre mortalidade, como também o acesso à assistência médica. Essa discussão 

considerou que no caso de óbito infantil, além da utilização da lista, seja realizada 

investigação para melhor definição de sua evitabilidade. Assim, a lista constitui uma 

ferramenta para os processos de monitoramento e avaliação do setor saúde. 

Em Natal, os serviços de saúde ainda não utilizam essa lista, apesar do Plano 

Municipal de Saúde e o Pacto pela saúde conter como indicador nesse município, a redução 

da MI. Porém é rotina os serviços da Atenção Básica, desencadearem a investigação de óbitos 

em menores de 01 ano. Além de servir como instrumento para o planejamento local, as 

investigações são remetidas ao Comitê de Mortalidade Infantil (CMI) para análise. 
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Assim, apesar da importância que tem o conhecimento e o reconhecimento de que 

o óbito infantil evitável por ações efetivas dos serviços de saúde tem sobre o resultado dos 

indicadores de MI, ainda é frágil o direcionamento das políticas de saúde e a prática dos 

profissionais que fazem o SUS, na utilização de instrumentos como a “Lista de Causas de 

Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS”, que poderiam contribuir para o monitoramento 

desse indicador. Uma das tentativas se deu pelo MS, quando na pactuação dos indicadores do 

ano de 2001 inseriu a mensuração do indicador óbito infantil evitável, o que não se deu nos 

pactos seguintes.  Pressupõe-se que esse fato ocorreu, em função dos municípios não terem na 

rotina uma forma sistemática de definir esse indicador em seus processos de monitoramento  

da atenção à saúde da criança.  

Dessa forma, no Brasil, a MI ainda se apresenta como uma problemática para as 

políticas públicas. E, pensar nas diversas formas de dar visibilidade à questão, requer a 

utilização de instrumentos que possam ser utilizados no processo de trabalho dos serviços de 

saúde de forma sistemática, como mecanismo de identificação dos determinantes relacionados 

com a situação. Portanto, a “Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” 

pode se constituir um desses instrumentos, compondo os processos de planejamento e 

avaliação no nível da Atenção Básica/ESF.     

 

 

3.3 CUIDADO E QUALIDADE NA ESF: PROCESSOS ORGANIZACIONAIS, 

ESTRUTURAIS E A PRÁTICA DOS PROFISSIONAIS  

 

 

As dimensões do cuidado à saúde na ESF buscam em suas diretrizes a coerência 

com os princípios do SUS (universalidade, equidade, participação social, resolutividade, 

acessibilidade). Sua qualificação tem esses princípios e diretrizes como imagem objetiva. 

Definida como uma política de governo, a expansão da ESF vem se dando de forma 

acelerada, demandando questões referentes à qualificação das equipes, a resolubilidade e o 

acesso aos demais níveis da assistência. Essas questões acentuam-se em municípios de grande 

porte (BRASIL, 2005c).  

O MS (BRASIL, 2005a, p. 22) entende qualidade como “a construção social 

produzida a partir das referências dos sujeitos envolvidos os quais atribuem significados às 

suas experiências, privilegiando ou excluindo determinados aspectos segundo uma hierarquia 

de preferências”.  
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Para definir qualidade na assistência à saúde, deve-se considerar a aplicação dos 

conhecimentos das tecnologias médicas e de outras disciplinas e, a interação social e 

psicológica entre o paciente e os profissionais (DONABEDIAN, 1986). Além dessas 

categorias, um estudo realizado pelo MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRÁTICO 

(1992) observou que ainda se acrescenta para a qualidade do cuidado, “o nível de conforto em 

que são desenvolvidas as atividades de saúde por onde passam os usuários”. 

 A avaliação da qualidade dos serviços de saúde requer o envolvimento não só dos 

gestores e profissionais do sistema, mas também do usuário e organizações sociais, sendo 

cada um numa perspectiva própria. Diversos foram os motivos para reconhecimento do ponto 

de vista dos usuários a respeito da satisfação da assistência à saúde: a redução dos custos em 

saúde; a necessidade de reduzir as queixas e os procedimentos judiciais; e a exigência de 

recuperar a unidade do paciente. Porém, algumas questões podem interferir nessa opinião, 

dentre elas, a desigualdade de informação, os estereótipos e o preconceito (SERAPIONI, 

1999). 

Os resultados de estudos sobre satisfação indicam que os usuários dos serviços de 

saúde valorizam a comunicação, as informações recebidas, a qualidade da relação médico-

paciente, a maneira de ser do médico e do enfermeiro, a capacidade resolutiva do serviço, a 

continuidade do tratamento por parte dos mesmos profissionais e o ambiente físico das 

estruturas sanitárias (SERAPIONI, 1999).  

Em estudo realizado com mães de crianças que foram a óbito em Belo Horizonte, 

no período de 1996 a 1999, foi constatado que a maioria das mães atribuiu a morte à má 

qualidade da assistência, relacionando-a com negligência, falta de atenção, não valorização 

das queixas, displicência e/ou demora das intervenções e a precariedade dos serviços no que 

diz respeito à insuficiência de leitos e a qualidade dos equipamentos e serviços prestados 

(GOULART; SOMARRIBA; XAVIER, 2005).  

Na ESF a organização estrutural do trabalho tem a partir das equipes 

multiprofissionais, a responsabilidade sobre um território de abrangência, com adscrição de 

clientela, cadastramento e acompanhamento da população da área integrado aos demais níveis 

de complexidade. No desenvolvimento de suas atividades deve identificar os problemas de 

saúde e as situações de risco existente na comunidade, elaborar um planejamento para 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença, desenvolver ações educativas e 

intersetoriais relacionadas com os problemas identificados, além de prestar atenção integral às 

famílias sob sua responsabilidade. Para esse processo de trabalho abrangente, é necessária a 



44 
 

utilização de uma alta complexidade tecnológica na área do conhecimento, o que demanda 

novas habilidades e mudanças de atitude (BRASIL, 2005c). 

Uma das questões que orientam o processo de trabalho é a identificação de 

situações de risco. A epidemiologia tem mostrado que grupos populacionais têm diferentes 

probabilidades de apresentarem danos à saúde. Isso ocorre, segundo César (1990, p. 301) 

porque 

 
 
alguns indivíduos apresentam características próprias ou estão sujeitos a 
circunstâncias que fazem com que a probabilidade de ocorrência de um dano à sua 
saúde seja maior do que para outros indivíduos sem as mesmas características, ou 
não expostos às mesmas circunstâncias. Estas características ou circunstâncias são 
denominadas de fatores de risco (CÉSAR, 1990, p. 301).    
 
 

Portanto, quando as equipes da ESF identificam esses grupos os mesmos devem 

tornar objetos de atenção com o intuito de compensar esses riscos, através de ações básicas a 

todos os indivíduos, porém concentrada naqueles que pertencem a esses grupos (CÉSAR, 

1990).  

A Atenção Básica, no seu processo de trabalho em equipe, desenvolve práticas 

gerenciais, educativas e de assistência, e utiliza tecnologias identificadas como: Leves, que 

estão relacionadas com as relações cliente-profissional do tipo vínculo, autonomização e 

acolhimento; Duras, as relacionadas com as máquinas, ferramentas e normas; e as Leveduras, 

que se referem aos saberes bem estruturados. O espaço da Atenção Básica é considerado 

privilegiado para uso de tecnologias leves, por se referir a um jeito ou atitude própria do 

profissional que é guiado por certa intencionalidade vinculada ao campo cuidador, ao seu 

modo de ser, à subjetividade (FRANCO; BUENO; MERHY, 1999). 

Dentre as diretrizes orientadoras para a ESF estabelecidas pelo MS, foi colocada a 

necessidade de elevar a complexidade, incorporando tecnologias adequadas e ao mesmo 

tempo as ações de promoção à saúde, enfatizando hábitos de vida saudável e o fortalecimento 

das ações intersetoriais para enfrentar os problemas que emergem nos grandes centros 

urbanos (BRASIL, 2005c). 

Nessa busca, muitos são os esforços destinados à melhoria da qualidade dos 

serviços e das práticas de saúde, na consolidação da estratégia como eixo estruturante para a 

reorganização da Atenção Básica, pois assim ocorrendo, representará a melhoria do acesso 

aos serviços, maior resolubilidade e atenção humanizada. Essa responsabilidade é dos 

gestores, dos profissionais e dos demais atores envolvidos. 
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Nessa perspectiva, o MS formulou um instrumento de Avaliação para a Melhoria 

da Qualidade da ESF (AMQ), tratando-se de uma metodologia de gestão interna ou 

autogestão dos processos de melhoria contínua da qualidade desenvolvida especificamente 

para a ESF. Foi elaborada na perspectiva de superar a concepção histórica e cultural de que 

não é possível oferecer serviços de qualidade no âmbito do SUS. Esse instrumento tem a 

avaliação como mecanismo permanente para a tomada de decisão e a qualidade como atributo 

fundamental a ser alcançada pelo SUS (BRASIL, 2005a). Desse modo, constitui uma 

referência para a organização da ESF, tendo a SMS-Natal aderido a essa avaliação em 2007, 

assessorando a sua aplicabilidade junto às equipes da ESF.  

Essa avaliação estabelece critérios de padrão para a atenção à saúde da criança por 

níveis de qualidade estabelecidos frente às normas e protocolos que organizam as ações e 

práticas e os conhecimentos técnicos e científicos atuais, respeitando valores culturalmente 

aceitos, visando minimizar os riscos, principalmente dos procedimentos de natureza clínica. 

 O pressuposto dessa proposta é de que “a gestão, a estrutura e os processos 

correntes de implementação de ações, funcionamento de serviços e práticas podem ser 

melhorados com o objetivo de alcançar a qualidade desejada” (BRASIL, 2005a, p. 13).  

Nos serviços da ESF, os aspectos estruturais dizem respeito aos insumos, equipes, 

materiais, recursos humanos, ambiente físico e organização normativa, esta que se refere à 

existência e utilização de manuais de procedimentos guias de conduta, dentre outros. Na sua 

grande maioria, esses aspectos que são relativos à infra-estrutura e normatizações, são de 

responsabilidade dos gestores e, apesar do seu grande valor, por si só não refletem a garantia 

da qualidade das ações.  

Na AMQ, as questões relativas aos aspectos estruturais estão contempladas na 

subdivisão de infra-estrutura e equipamentos, esses aspectos referem-se à parte profissional, 

pessoal e o ambiente físico das unidades, como também à disponibilidade de consultório, 

local próprio para atendimento, reuniões de trabalho e às atividades educativas. Além disso, 

há a subdivisão de insumos, imunobiológicos e medicamentos, em que se avalia a realização 

de todas as vacinas do calendário básico do Programa Nacional e Estadual de Imunização e a 

disponibilidade de medicamentos básicos indicados em protocolos nacionais referentes ao 

manejo clínico de agravos.    

A Portaria Nº 648, de 28 de março 2006 do MS, aprova a política nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da ESF, que 

considera a infra-estrutura e os recursos, como itens necessários à realização das ações desse nível 

de atenção nos municípios. Os equipamentos e materiais devem ser adequados ao elenco de ações 
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propostas, de forma a garantir a resolutividade da atenção. Também determina que exista a 

manutenção regular de estoque dos insumos necessários para o funcionamento, incluindo 

dispensação de medicamentos pactuados nacionalmente e a disponibilização dos profissionais da 

equipe multiprofissional. Recomenda para as USF de grandes centros urbanos, o parâmetro de 

uma unidade para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem 

responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica (BRASIL, 2006a).  

Em pesquisa financiada pelo MS, constatou-se que a necessidade de 

investimentos em infra-estrutura é urgente, visando financiar reformas e construção de 

Unidades Básicas de Saúde, na concepção da ESF e dos requisitos legais de conforto e 

segurança ambientais (FACCHINI et al, 2006). 

Além dos aspectos estruturais, inserem-se também questões relativas à 

organização no que se refere aos processos normativos. Assim, muitas são as produções 

normativas elaboradas pelo MS que orientam as ações da saúde da criança, porém os 

municípios devem elaborar seus protocolos de atendimento baseados nos estabelecidos pelo 

MS, visando ao manejo adequado e à minimização de recursos.  

A SMS Natal lançou recentemente o Protocolo de Atenção à Saúde da Criança 

SMS (NATAL, 2008) com o intuito de uniformizar os procedimentos desenvolvidos pelos 

profissionais da rede da SMS de Natal – RN. Esse protocolo ressalta a incorporação da 

 

 

organização do processo de trabalho integrando os três níveis de atenção, dos 
agentes comunitários de saúde, equipes de apoio, unidades básicas de saúde, atenção 
especializada, serviços de urgência, ações complementares de assistência 
(assistência farmacêutica, apoio diagnóstico) e atenção hospitalar, além das ações 
intersetoriais, que envolvem a criança e a família. 
 
  

Em relação aos recursos humanos, é identificada a implantação de equipes 

básicas, conforme definição do MS, porém com diferenciais quanto à presença de equipes de 

saúde bucal e a inclusão de outros profissionais. Recentemente, o MS publicou uma portaria 

sobre a implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Este tem como 

finalidade reunir profissionais das mais variadas áreas da saúde, não contemplados na equipe 

básica, com o objetivo de ampliar o rol de ações, atuando em parceria e em conjunto com as 

equipes de Saúde da Família.  Dessa forma, a inclusão de profissionais como pediatras, 

nutricionistas, assistentes sociais, homeopatas e outros, poderá fortalecer ainda mais as ações 

voltadas para a saúde da criança, respondendo às necessidades para um cuidado integral. O 

município de Natal ainda não aderiu a implantação desses núcleos. 
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Muitas são as questões relativas aos recursos humanos adequados, em quantidade 

e qualidade para o desenvolvimento do modelo preconizado, em decorrência das exigências 

oriundas de demandas sociais e científicas. Conforme a Portaria nº 648, de 28 de março de 

2006 que rege a Política de Atenção Básica, é de competência dos municípios e do Distrito 

Federal “o desenvolvimento de mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de 

qualificação de recursos humanos para gestão, planejamento e avaliação da Atenção Básica”. 

A política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde do 

MS considera importante para a qualificação da força de trabalho a integração entre o ensino e 

serviço. E, estabelece os seguintes eixos para o processo de educação permanente: a 

reorientação da formação profissional em saúde; o Telesaúde; a Rede de Ensino para a Gestão 

Estratégica do SUS; o fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS; as competências 

profissionais de nível médio; e a educação permanente.  

Uma questão relativa à gestão de pessoal diz respeito à precarização do trabalho 

na ESF em função de vínculos não formais, o que gera desestímulo no exercício profissional. 

Nesse sentido, o município de Natal vem enfrentando ao longo dos anos de implantação dessa 

Estratégia, a dificuldade de contratação da categoria médica, o que na atualidade desfalca 23 

equipes. Este fato gera além da falta de acesso de crianças à assistência médica, a 

descontinuidade do trabalho em equipe.  

Na AMQ os aspectos organizacionais, referem-se às ações previstas para a 

estratégia e o funcionamento das Unidades, como também às intervenções e à interação entre 

usuários e profissionais. Nesse sentido, norteia a avaliação para os aspectos organizativos, 

técnico científico e os da relação interpessoal (BRASIL, 2005a).  

Os aspectos organizativos levam em consideração o planejamento e a 

programação local, a abrangência das ações e a participação comunitária. A partir de um 

território definido, o planejamento deve se dar com base nas informações epidemiológicas e 

sociais da população sob a responsabilidade de uma equipe multiprofissional que programa as 

ações com prioridade aos grupos e famílias mais vulneráveis, nos quais se insere a população 

infantil. 

Na programação devem ser consideradas as formas de acesso, como: marcação de 

consultas, atendimento à demanda espontânea, horários e disponibilidade dos serviços, além 

de serem previstas as ações programáticas para a saúde da criança, a integralidade das ações e 

o monitoramento e avaliação. Para uma maior abrangência das ações no enfrentamento dos 

problemas identificados, a programação deve estabelecer mecanismos de integração com 
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outros setores, o que vai tornar mais efetiva as ações voltadas para esse grupo, sempre 

contando com a participação da comunidade nos processos de planejamento e programação. 

Já os aspectos técnicos e científicos dizem respeito à competência e a 

protocolização do atendimento. A competência técnica deve, a partir da educação continuada, 

referir-se às práticas integrais de saúde, prevenção de riscos e doenças, diagnóstico precoce, 

tratamento inicial, encaminhamentos e reabilitação temporal.  Para subsidiar a competência 

técnica, a protocolização do atendimento visa minimizar os riscos, principalmente dos 

procedimentos de natureza clínica (prescrição de medicamentos e a realização de 

procedimentos) e de prevenção. O MS tem elaborado para a atenção à saúde da criança, vários 

manuais técnicos que orientam as condutas de atendimento, prevenção e promoção em saúde, 

em consonância com os avanços da ciência e da tecnologia e com os princípios do SUS. 

Tal fato, isoladamente, não assegura a qualidade do cuidado, pois se inserem 

aspectos da relação interpessoal. Dessa forma, no que se refere à humanização da atenção, os 

aspectos do acolhimento e da comunicação têm na essência a qualidade da atenção. O 

acolhimento trata da escuta qualificada das queixas e necessidades de saúde, na busca da 

resolução dos problemas, o que favorece a aderência às indicações e à continuidade do 

tratamento. Para tanto, considera-se a intersetorialidade que no conjunto dessas posturas, 

propicia o respeito individual e a satisfação do usuário.  A comunicação interpessoal além de 

se tratar de uma ferramenta para o acolhimento refere-se às informações sobre o processo 

saúde-doença, riscos à saúde, tratamento, prognósticos, prevenção, efeitos colaterais dos 

medicamentos, minimização de riscos e, cuidados de saúde. 

Enquanto instrumento de gestão, a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil identifica as linhas do cuidado da 

atenção integral e as principais estratégias de ação que devem ser seguidas para o 

funcionamento adequado dos serviços e de toda a rede, como forma de apoiar a organização 

da assistência (BRASIL, 2004a). 

Assim, incorpora as ações da saúde da mulher, com ênfase no planejamento 

familiar, gestação e parto, na perspectiva da humanização e qualidade dessa assistência como 

uma dessas linhas. As outras dizem respeito à atenção ao recém-nascido (RN), definindo a 

ação Primeira Semana de Atenção Integral como estratégia de oportunidade de atenção à 

mulher e à criança, no momento de maior vulnerabilidade. Dentre elas, destaca-se a triagem 

neonatal como uma das linhas de ação para o RN desenvolvida na primeira semana de vida 

(BRASIL, 2004a). 
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Uma outra linha de ação trata do incentivo ao aleitamento materno, que deve se 

iniciar no pré-natal, também devendo acontecer na sala de parto e maternidade e na pós-alta 

da maternidade, quando o RN chega ao domicílio. Ainda, devem ser desencadeadas ações de 

proteção legal ao aleitamento materno e mobilização social, inserindo nesta, a divulgação dos 

bancos de leite (BRASIL, 2004a).  

O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) também é 

considerado uma das linhas condutoras dessa atenção, sendo incentivada a sua realização para 

a qualificação do atendimento à criança. Esse acompanhamento tem como objetivo a 

identificação de risco, a facilitação do vínculo da criança com a família e com os serviços no 

sentido de promover o cuidado oportuno. A ação insere outras duas linhas de cuidado: a 

alimentação saudável para prevenção do sobrepeso e obesidade infantil, enquanto ações de 

vigilância alimentar e nutricional; e o combate à desnutrição e carências nutricionais, no qual 

são incluídos o uso de ferro profilático e vitaminas para RN prematuros e de baixo peso, a 

suplementação medicamentosa de vitamina A em áreas endêmicas e a suplementação 

alimentar para gestantes desnutridas, nutrizes e crianças em risco nutricional (BRASIL, 2004 

a). 

A imunização como garantia da interrupção da circulação dos agentes etiológicos 

das doenças imunopreveníveis é considerada, dentre as demais, como uma das linhas 

prioritárias dessa atenção. A atenção à saúde bucal visa atender à gestante, à criança e sua 

família, de forma integrada às outras ações. Outras quatro linhas também são apresentadas: 

saúde mental, prevenção de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho infantil, atenção à 

criança portadora de deficiência e atenção às doenças prevalentes com destaque para as 

diarréias, sífilis e rubéola congênitas, tétano neonatal, HIV/AIDS e doenças 

respiratórias/alergias (BRASIL, 2004a).   

Ressalta-se, ainda, que essas ações devem estar integradas com as de média e alta 

complexidade constituindo-se uma rede articulada, há, inclusive, a necessidade de articulação 

com os demais setores da sociedade para o desenvolvimento de ações que extrapolam o setor 

saúde e que estão associadas aos determinantes do processo saúde/doença. (BRASIL, 2004a).  

Assim, grande parte dessas ações deve ser priorizada, configurando-se no 

acompanhamento do CD enquanto eixo privilegiado do cuidado com a criança, 

proporcionando a identificação de riscos, o que se configura em um momento oportuno de 

vigilância à saúde.  Esta ação é desenvolvida em todas as USF de Natal. 

As doenças, consideradas preveníveis, afetam crianças menores de 5 anos de 

idade, sendo responsável pela alta morbimortalidade nesse grupo etário. No intuito de 
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empreender uma revolução qualitativa na assistência a essas doenças, visando promover uma 

rápida e significativa redução da mortalidade infantil, foi formulada pela OMS e pelo Fundo 

das Nações Unidas para a infância e Adolescência (UNICEF) a estratégia de Atenção Integral 

as Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI).  

Trata-se de uma abordagem original de perceber um conjunto de doenças, em vez 

do enfoque tradicional que aborda cada doença isoladamente, independente do contexto da 

inserção da criança e das demais enfermidades. Essa estratégia possibilita acolher a criança e 

seu acompanhante, compreendendo a extensão do problema que a aflige numa proposta de 

fácil aplicação e comprovada eficácia (BRASIL, 2003).  

Sua metodologia baseia-se na identificação de sinais de risco e qualificação do 

manejo dos casos de agravos prevalentes na infância. Sua função é estabelecer um canal de 

comunicação com a mãe ou com a pessoa responsável pela criança, para que ela aprenda as 

recomendações referentes ao tratamento e aos cuidados que devem ser prestados no domicílio, 

como também memorize os sinais indicativos de gravidade para o retorno da criança ao 

serviço de saúde (BRASIL, 2003).  

Essa estratégia é utilizada pelos profissionais da rede de Atenção Básica da SMS 

Natal, inserida no manejo às crianças menores de 5 anos. O treinamento em larga escala para 

médicos e enfermeiros da ESF nessa metodologia foi um dos grandes avanços na área de 

educação permanente voltada para ajustes na organização dos serviços de saúde. 

Além das questões acima referidas, a equipe da ESF deve também ter atenção 

especial à estrutura familiar, seus conflitos, potencialidades e sua relação de cuidado e 

responsabilidade com a criança, observando situações de risco, alterações de comportamento 

e negligência. Para tanto, deve estar organizada no sentido de acolher as situações apontadas 

na vigilância à saúde da criança, o que se constitui como um dos grandes desafios para a ESF, 

em virtude da complexidade das questões inerentes a essa problemática. 

Uma das redes estratégias de cuidado, que também é utilizada para o cuidado 

integral à saúde da criança, diz respeito à urgência e emergência. Assim, Natal conta com pelo 

menos 01 serviço de pronto-atendimento por Distrito Sanitário, além de que em função da 

especificidade da demanda, como perfil epidemiológico, dificuldade de acesso e os 

condicionantes sócio-econômicos, algumas unidades contam com pronto-atendimento em 

regime de 24 horas.  Ainda conta com uma rede hospitalar de alta complexidade e com o 

Sistema de Atendimento Médico às Urgências (SAMU), que se encontra implantado no 

município de Natal (NATAL, 2007).  
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Todos os dispositivos organizados para a atenção a saúde da criança, além das 

questões relativas ao acesso e a qualidade têm sua expressão maior na necessidade de um 

planejamento mais otimizado visando ao enfrentamento das questões inerentes ao cuidado da 

criança e mais ainda, equipes/profissionais sensíveis e capacitados para o desenvolvimento de 

uma clínica ampliada, como potencialidades para um cuidar de qualidade, o que pode 

possibilitar a redução do óbito infantil evitável. 

Porém, apesar de todo o avanço legal, a assistência integral à saúde da criança 

ainda é determinada pela situação política e econômica a que estão submetidos os seus 

serviços de saúde e a grande parcela da população brasileira. 
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4 PERCURSO DA PESQUISA 

 

 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, que tomou como fontes primárias 

os documentos oficiais do MS, o prontuário da família, cartão da gestante e cartão da criança, 

bem como os depoimentos obtidos a partir do instrumento de pesquisa elaborado com base na 

ficha de investigação de óbito infantil do MS, aplicado às mães das crianças que foram a óbito 

evitável, no ano de 2007. Tal combinação possibilitou reconhecer a “triangulação simultânea” 

(NEVES, 1996) de métodos e fontes, viabilizando na etapa de análise, uma maior 

aproximação das informações obtidas.  

Consideramos que a pesquisa é exploratória porque a investigação, desde o seu 

início, possibilitou um maior conhecimento do fenômeno estudado, permitindo-nos o 

delineamento do problema de forma mais precisa. Assim como é descritiva, posto que, 

descreve o fenômeno em suas características, relações e conceitos envolvidos. Ainda podemos 

classificá-la como estudo de caso, uma vez que ao se conhecer e analisar em profundidade um 

grupo de indivíduos, no caso, os 10 óbitos infantis evitáveis, pudemos chegar a algumas 

inferências sobre como o fenômeno ocorreu. De acordo com Gil (2007, p. 54), 

 
 
o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento... seus 
resultados, de modo geral, são apresentados em aberto, ou seja, na condição de 
hipóteses, não de conclusões.  

 

 

Por suas características, o estudo de caso foi escolhido como tipo de pesquisa a 

ser adotado no presente trabalho visto que a sua aplicação refere-se a:  

 
 
explorar situações da vida real cujo limites não estão claramente definidos; preservar 
o caráter unitário do objeto estudado; descrever a situação do contexto em que está 
sendo feita determinada investigação; formular hipóteses ou desenvolver teorias, e 
explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 
complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimento (GIL, 
2007, p. 54). 

 

 

O presente estudo foi realizado no município de Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, em áreas de cobertura da Estratégia Saúde da Família, tendo atingido, desse modo, 07 

USF localizadas nos quatro distritos sanitários da cidade que possuem ESF. Para a descrição 
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dos passos da pesquisa, foram apresentados os seguintes itens: o cenário da pesquisa, os 

participantes do estudo, os procedimentos de coleta e os elementos de análise.  

 

 

4.1 O CENÁRIO DA PESQUISA  

 

 

Em 2007, Natal possuía uma população estimada de 774.230 habitantes (IBGE, 

2008), o que representava aproximadamente 1/4 da população do Estado. Na época, a 

população de menores de 1 ano correspondia a 1,79% da população total, o que, por 

estimativa, representava 13.858 crianças. 

De acordo com o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 

a cidade se classifica como uma região de médio desenvolvimento humano, índice superior ao 

do Estado e ocupa o 4o lugar entre as capitais do Nordeste (NATAL, 2006). Esse índice afere 

o avanço de uma população não apenas na dimensão econômica, mas também nas 

características sociais, culturais e políticas que influenciam na qualidade de vida das pessoas. 

Geograficamente, a cidade encontra-se dividida em 36 bairros, distribuídos em 

quatro regiões administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste, cuja concentração populacional é de 

34,4% na Região Norte, seguida da região Oeste (27%), depois pela região Sul (21,9%) e, em 

menor proporção (16,3), a região Leste (NATAL, 2006). 

Em 1990, ocorreu a divisão do Município em quatro distritos sanitários, 

respeitando a mesma conformação das Regiões Administrativas, que atuavam sob regime de 

organização em subprefeituras. Em 2005, decorrente de reorganizações urbanas, a região 

norte da cidade passa por mais uma delimitação, desta vez, desmembrando-se o Distrito 

Sanitário Norte, em Norte 1 e Norte 2, tendo em vista as peculiaridades sócio-demográficas e 

sanitário-epidemiológicas locais e da necessária intervenção do poder público sob uma ótica 

de gestão participativa (NATAL, 2007). 

 

 

4.1.1 Desenho da Rede de Saúde do Município de Natal 

 

 

Segundo o Desenho de Rede de Saúde do Município, Natal conta com 147 

serviços de saúde, desses, 80 são públicos, 06 filantrópicos e 47 privados contratados pelo 
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SUS. A rede pública é composta por 60 Unidades Básicas de Saúde (UBS), como mostra a 

Figura 2; 12 Clínicas/Ambulatorial; 03 Unidades de Apoio Diagnose e Terapia; 01 Unidade 

de Vigilância à Saúde; 02 Unidades Mistas; 01 Serviço de Atendimento Móvel às Urgências; 

05 policlínicas; 01 Posto de Saúde; e 09 Hospitais (NATAL, 2007). 

 

 

 

                   

                   Figura 2 Distribuição da rede de serviços da Atenção Básica, do município de   
                   Natal RN, por bairro. 
                   Fonte: SMS (Natal, 2007) 

REDE BÁSICA DE SAÚDE – NATAL RN 
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Das sessenta UBS, 35 são da ESF e estão distribuídas em quatro dos cinco 

Distritos Sanitários, com os seguintes quantitativos: Distrito Norte I (11 unidades); Norte II 

(09); Leste (03); e no Oeste (12). Este total representou até dezembro de 2007, uma cobertura 

de 41,93% da população do município de Natal. Essa cobertura vem se dando com prioridade 

às áreas de precárias condições de vida, predominantes nos Distritos Norte e Oeste (NATAL, 

2007). 

    O início de implantação da ESF deu-se no Distrito Sanitário Oeste (DSO), no ano 

de 1999, em 05 Unidades: Felipe Camarão I, Felipe Camarão II, Guarapes, Nova Cidade e 

Cidade Nova. Nos anos que se seguiram, a implantação cobriu as áreas dos demais Distritos, 

sendo o ano de 2002, o de maior número de equipes implantadas, quando atingiu 12 Unidades 

do Distrito Sanitário Norte (DSN). Em 2003, essa estratégia chegou a 02 Unidades do Distrito 

Sanitário Leste (DSL); em 2006, em 01 Unidade do Distrito Sanitário Sul (DSS); nenhuma 

Unidade foi implantada no ano de 2007; e, este ano foi implantado 03 equipes no DSN II e 

duas equipes em Unidades volantes.  

 

 

4.1.2 Situação do Óbito Evitável em Bairros com USF 

 

 

 Em Natal, no ano de 2007 ocorreram 225 óbitos em menores de um ano. Desses, 

54 (24%) têm endereço ignorado, o que reflete a situação da qualidade desses dados no que se 

refere ao preenchimento inadequado das Declarações de Óbito (DO) e ao sub-registro. Tal 

fato ocorre nos sistemas de informação de saúde no Brasil e, do mesmo modo, no município 

de Natal. Dos 171 óbitos identificados por endereço, 116 óbitos ocorreram em bairros que 

possuem USF (Quadro 1) .  

A distribuição desses óbitos por Distrito Sanitário mostra um percentual maior no 

Distrito Norte II com 35 casos (30%); seguido do Oeste, com 33 casos (29%); Norte I, 29 

casos (25%); e o Distrito Leste com 18 casos (16%). Esses dados refletem o quantitativo dos 

óbitos por Distrito, mas não expressam a magnitude do problema entre essa organização 

territorial dos serviços de saúde. Para aferirmos essa questão, precisaríamos dos dados 

relativos à população e à cobertura da ESF por bairro.  

Um dado significativo após essa classificação foi a inexistência desses óbitos em 

três Unidades do Distrito Oeste, que tem hoje dez anos de implantação dessa Estratégia. 

Como também, a proporção de óbitos evitáveis em relação aos não evitáveis é maior em todos 
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os Distritos Sanitários, porém em diferentes proporções: 17 no Distrito Norte II; 12 no Norte 

I; 09 no Oeste; e 08 no Leste, representando este último, a melhor condição na relação 

evitável x não evitável. Observa-se que essa relação é menor no DS Leste, o que pode ter sido 

favorecido pelas condições econômicas e sociais da população que aí reside. Detecta-se 

também que nessa área a cobertura da ESF é menor e mais recente, possuindo apenas 03 USF. 

Em contrapartida, também constata-se que a segunda menor proporção ocorreu no DS Oeste, 

que tem os maiores índices de pobreza do município. Nessa área, a cobertura da ESF tem 

maior tempo de implantação e possui 11 USF.      

 
 
Quadro 1.  Percentual de óbito infantil, ocorrido em 2007, em Natal-RN, por Distrito     
                  Sanitário e bairro que possuem USF. 
 

 
Fonte: SIM (NATAL, 2008)  

 

 

         A classificação de evitabilidade de óbito infantil obtida conforme a “Lista de 

Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” (MALTA, 2007) identifica que desses 

116 óbitos, 70% são do agrupamento de causas evitáveis e 30% correspondem ao 

agrupamento das demais causas não claramente evitáveis (Quadro 2). Não foi encontrado 

                   DISTRITO/BAIRRO Nº  % 
 NORTE I     30 26 
 - Lagoa Azul 17 15 
 - Pajuçara 09 08 
 - Redinha 04 03 
 NORTE II  35 30 
 - Igapó (Salinas) 06 05 
 - Nossa Senhora da Apresentação  13 11 
 - Potengi  16 14 
 LESTE   18 16 
 - Rocas 02 02 
 - Cidade Alta 05 04 
 - Alecrin 11 10 
 OESTE  33 28 
 - Bom Pastor 03 03 
 - Cidade Nova  05 04 
 - Nossa Senhora de Nazaré 01 01 
 - Felipe Camarão  12 10 
 - Guarapes 02 02 
 - Quintas 06 05 
 - Planalto 04 03 
TOTAL 116 100 
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óbitos no agrupamento das causas mal definidas. Esses índices se assemelham aos 

encontrados em estudo desenvolvido numa outra capital do Nordeste (Recife), que investigou 

a população de óbitos hospitalares, aplicando a classificação do SEADE. Nele, identificou-se 

uma relação de 77% de óbitos evitáveis para 23% de não evitáveis.  

      Analisando as causas por grupo de redutibilidade observamos que no agrupamento 

de causas evitáveis predomina os óbitos por causas reduzíveis por adequada atenção à mulher 

na gestação e parto e ao RN, e nesses, as causas reduzíveis por adequada atenção ao RN, 

tendo como principal subgrupo de doenças o “desconforto respiratório do recém-nascido” 

segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde (CID-10). Quanto à redutibilidade por adequada atenção à mulher no parto, observou-

se a ocorrência da “hipóxia intra-uterina” e a “asfixia ao nascer” (CID-10) como subgrupo de 

doenças predominantes. O grupo reduzíveis por ação adequada de atenção à mulher na 

gestação teve como causas relevantes as “afecções maternas que afetam o feto ou o RN” e os 

“transtornos relacionados com a gestação de curta duração e baixo peso ao nascer, não 

classificada em outra parte” (CID-10).  

No grupo de causas reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento  

teve a “pneumonia” (CID-10) como a causa que mais prevaleceu. Já no grupo de causas 

reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas às ações de adequada 

atenção à saúde houve o predomínio das causas relativas às “deficiências nutricionais” e os 

“eventos cuja intenção é indeterminada” (CID-10).  

A aplicação da “Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” 

mostrou também que, as demais “causas não claramente evitáveis” têm como principal 

capítulo da CID-10 as “malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas”, 

as quais se apresentaram como o segundo subgrupo de causas de todos os óbitos classificados 

Quando buscamos identificar dentre os óbitos evitáveis os mais diretamente 

reduzíveis por ações no nível da Atenção Básica/ESF, que para isso, retiramos àqueles 

Redutíveis por Adequada Atenção à Mulher no Parto e os Reduzíveis por Adequada Atenção 

ao RN, encontramos um total de 29 óbitos, esses, relacionados ao objeto dessa pesquisa, 

conforme justificativas anteriores.  

Para a pesquisa, todos esses dados são importantes, pois configuram o cenário no 

qual o caso do estudo se insere. Assim, foram estudados os quatro DS que possuem USF, 

tomando como ponto de partida o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) da cidade de 

Natal (NATAL, 2008), para nele identificar os óbitos infantis evitáveis, no ano de 2007, em 

bairros que possuem USF. 
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Quadro 2.   Classificação de evitabilidade de óbitos infantis, não natimortos, ocorridos no município   
                  de Natal-RN, em bairros com USF, no ano de 2007, segundo MALTA et al (2007). 

 

                      GRUPO DE CAUSAS DE MORTE/DOENÇAS CORRELATAS Nº % 
 1 - CAUSAS EVITÁVEIS  81 70 
    1. 1 - Reduzíveis por ações de imunoprevenção  00 00 

    1. 2 - Reduzíveis por adequada atenção á mulher na gestação e parto e ao RN  62 77 

             1.2.1 - Reduzíveis por adequada atenção á mulher na gestação      10      16  

                      * Afecções maternas que afetam o feto ou o RN: 
                         - P00.0- Feto e RN afetados por transtornos maternos Hipertensivos 
                         - P00.2 Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da mãe 
                         - P00.4 Feto e recém-nascido afetados por transtornos nutricionais maternos 
                      * Complicações maternas da gravidez que afetam o feto ou RN 
                         - P01.2-   Feto e recém-nascido afetados por oligohidrâmnio 
                      * Transt. relacionados com gest. de curta duração e baixo peso ao nascer, não   
                     classificada em outra parte 
                         - P07.2- Imaturidade extrema (Idade gestacional inferior a 28  semanas    
                     completas (menos que 196 dias completos) 
                         - P07.3 Outros recém-nascidos de pré-termo (Idade gestacional (IG) de 28    
                    semanas   completas ou mais, porém menos que 37 semanas de gestação (idade   
                    gestacional  entre 196 e 259 dias completos). Prematuridade SOE 
                         - P07.0 Recém-nascido com peso muito baixo (Peso ao nascer de 999g ou     
                    Menos 

      
     02 
     01 
     01 
 
     01 
 
 
     03 
 
     01 
 
 
     01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

             1.2.2 - Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto 13      21 

                     * Hipóxia intra-uterina e asfixia ao nascer  
                         - P20.9 Hipóxia intra-uterina não especificada 
                         - P20.0 Hipóxia intra-uterina diagn. antes do início do trab.parto 
                     * Aspiração neonatal 
                         - P24.0 Aspiração neonatal de mecônio 
                         - P24.9 Síndrome de aspiração neonatal não especificada 
                         - P24.2 Aspiração neonatal de sangue 
                     * Traumatismo de parto: 
                         -P15.9 Traumatismo de parto não especificado 

 
02 
06 

 
01 
02 
01 

 
01 

      
 
 
 
 
 
 
 

             1.2.3 - Reduzíveis por adequada atenção ao RN      39     63 

                     * Transtornos respiratórios e cardiovasculares esp. do perí. Perinatal: 
                         - P23.9- Pneumonia congênita não especificada 
                         - P25.1 Pneumotórax originado no período perinatal 
                     * Infecções específicas do período perinatal: 
                         - P36.9 Septicemia bacteriana não especificada do recém-nascido 
                         - P35.9 Doença viral congênita não especificada 
                         - P39.2 Infecção intra-amniótica do feto não classificada em outra parte 
                     * Hemorragia neonatal: 
                         - P52.9 Hemorragia intracraniana (não-traumática) 
                     * Transt. Endócrinos e metab. Transit. Específico do RN: 
                         - P72.1 Hipotireoidismo neonatal transitório 
                     * Transt. do aparelho digestivo do RN 
                         - P78.0 Perfuração intestinal no período perinatal 
                     * Desconforto respiratório do RN 
                         - P22.0 Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido 
                         - P22.9 Desconforto respiratório não especificado do RN 
                     * Outros transt. originados no período perinatal 
                         - P96.0 Insuficiência renal congênita 
 
 
 

      
     03 
     02 
 
     12 
     01 
     01 
 
     01 
 
     01 
 
     01 
 
     11 
     05 
 
     01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.3 - Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento      13      16 
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                    * Meningites 
                        - G00.9 Meningite bacteriana não especificada 
                    * Pneumonia 
                        - J18.9 Pneumonia não especificada 
                        - J18.1 Pneumonia lobar não especificada 
                        - J18.0 Broncopneumonia não especificada 
                    * Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores  
                        - J21.9 Bronquite aguda não especificada 

      
     03 
 
     04 
     01 
     04 
 
     01 

      
 
 
 
 
 
 
 

   1.4 - Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a ações    
    adequadas de atenção à saúde.  06      07 

                    * Deficiências nutricionais: 
                        - E46 Desnutrição protéico-calórica não especificada     
                    * Evento cuja intenção é indeterminada:   
                        - Y34.9 Fatos ou eventos não espec. e intenção não determinada  
                    * Reação natural em pac. Ou complicação tardia causada por procedimentos    
                     Cirúrgicos e outros procedimentos médicos: 
                        -Y83.6 Reação anormal em paciente ou complicação tardia, causadas por   
                     remoção de um outro órgão (parcial) (total), sem menção de acidente durante a    
                     intervenção.  
                    * Doenças infecciosas intestinais  
                        - A0.9 Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível 

     
     02 

 
     02 

 
     
     01 

 
 

 
     01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - CAUSAS MAL DEFINIDAS 00 00 

3 - DEMAIS CAUSAS (NÃO CLARAMENTE EVITÁVEIS)      35      30 
            3.1 Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas      19      54 
                      - Q01.9 Encefalocele não especificada 
                      - Q20.3 Q20.3 Comunicação ventrículo-atrial discordante 
                      - Q24.9 Malformação não especificada do coração 
                      - Q64.9 Malformação congênita não especificada do aparelho urinário 
                  - Q39.0 Atresia de esôfago, sem fístula 
                      - Q87.5 Outras síndromes com malf. congênitas com outras alterações do   
                     esqueleto 
                      - Q79.3 Gastrosquise 
                      - Q03.9 Hidrocefalia congênita não especificada 
                      - Q20.4 Ventrículo com dupla via de entrada 
                      - Q62.3 Outras anomalias obstrutivas da pelve renal e do ureter 
                      - Q00.0 Anencefalia 
                      - Q89.7 Malformações congênitas múltiplas, não classificadas em outra parte 

     01 
     01 
     04 
     01 
     02 
     01 
      
     02 
     01 
     01 
     01 
     03 
     01 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            3.2 Outros óbitos 16 46 
                      - C95.0 Leucemia aguda de tipo celular não especificado 
                      - C76.1 Neoplasia maligna do tórax 
                      - R99 Outras causas mal definidas e as não especifi de mortalidade 
                      - D84.9 Imunodeficiência não especificada 
                      - I42.2 Outras cardiomiopatias hipertróficas  
                      - L00 Síndrome da pele escaldada estafilocócica do RN 
                      - K31.9 Doenças do estômago e do duodeno, sem outra especifi    
                      - B34.9 Infecção viral não especificada 
                      - G12.0 Atrofia muscular espinal infantil tipo I 
                      - P02.2 Feto e RN afetados por outras anormalidades morfológicas e funcionais da 
                      placenta e as não especificadas 
                      - P02.1 Feto e RN afetados por outras formas de descol. da placenta e hemorragia 
                      - P02.8 Feto e recém-nascido afetados por outras anormalidades das membranas 
 

     01 
     01 
     03 
     01 
     01 
     01 
     01 
     01 
     01 
     02 
 
     02 

01 

 

   TOTAL 116 100 

 
Fonte: SIM (NATAL, 2008) 
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4.2 OS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

 

O caso foi composto por dez participantes, que para sua delimitação partimos da 

identificação dos 225 óbitos em menores de um ano, não natimortos, ocorridos no município 

de Natal, por bairro, no ano de 2007, o que nos foi fornecido pelo Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM) do MS, processado na SMS-Natal. 

A exclusão dos natimortos ocorreu, porque, apesar das causas da mortalidade fetal 

ser influenciadas pelas mesmas circunstâncias que a da morte neonatal precoce, ou seja, a 

falta do cuidado apropriado à gestante no pré-natal e no parto, a sua ocorrência está mais 

relacionada à assistência obstétrica e neonatal do que propriamente à Atenção Básica 

dispensada à criança. Também se justifica em função do registro superestimado, pois no 

Brasil é comum o registro de óbitos de nascidos vivos como natimorto, assim como, as 

informações da assistência médica relativas a esses óbitos serem restritas e de baixa 

qualidade, o que pode causar implicações na sua análise (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 

2002).  

A trajetória para delimitar o caso (Figura-3) iniciou com os 225 óbitos, desses 109 

ocorreram em bairros que não possuem USF, ou seja, não pertenciam às áreas de abrangência 

da ESF, sendo, portanto, excluídos do estudo (NATAL, 2008). Os 116 óbitos restantes 

ocorreram em bairros que possuíam USF em 2007, constituindo, potencialmente, os casos 

para estudo, uma vez que, ainda deveriam passar pelos critérios de classificação e exclusão 

estabelecidos na investigação.  

Após a aprovação pelo Comitê de Ética da UFRN, sob Parecer nº 099/2008, 

demos prosseguimento à etapa exploratória da pesquisa, com vistas a localizar endereço, 

nome da mãe, data da ocorrência e causa do óbito e idade da criança, o que só foi fornecido 

pelo SIM (Natal, 2008) após a referida autorização, uma vez que envolvia o sigilo do banco 

de informações da referida secretaria. 

Distribuídos os 116 óbitos por DS e USF, aplicamos a “Lista de Causas de Mortes 

Evitáveis por Intervenções do Sistema Único de Saúde do Brasil”, sugerida por Malta et al 

(2007, p. 238) para a classificação dos óbitos. Essa lista (Quadro-02), baseada na classificação 

do SEADE, foi escolhida em função da maior aproximação com os objetivos desta pesquisa, 

pois se trata de um recente estudo brasileiro que levantou referenciais teóricos sobre a 

temática da evitabilidade de óbitos na realidade do SUS, considerando a tecnologia 

disponível, o acesso e a oferta dos serviços desse sistema. A partir da utilização dessa Lista, 
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foi possível classificar os óbitos por causas/doenças correlatas em três grupos: os de Causas 

Evitáveis (tendo a redutibilidade como fator principal); os de Causas Mal-Definidas; e as 

Demais Causas (não claramente evitáveis). 

 

 

  

Figura 3 Trajetória da delimitação do caso 
                  Fonte: SIM (Natal, 2008) 
 

 

Procedemos, então, com a exclusão dos óbitos evitáveis reduzíveis por 

inadequada atenção à mulher no parto, como também os reduzíveis por inadequada atenção ao 

RN, o que totalizou vinte e nove casos. Isso se deu em função da grande possibilidade de sua 

ocorrência estar implicada em ações referentes à atenção especializada de média e alta 

complexidade, não estando, assim, diretamente relacionada com o planejamento e a 

organização das intervenções da Atenção Básica à saúde da criança na ESF.  

Em seguida, deu-se a exclusão dos casos ocorridos em áreas que apesar de se 

encontrarem em bairro que possuía USF, o domicílio não estava adscrito à USF. Pois, existem 

bairros que não possuem cobertura total da ESF, não sendo, portanto, da responsabilidade 

direta da USF fazer a cobertura. Nesse momento, chegamos a dezessete casos. 

Contudo, na fase de recrutamento desses participantes, deparamo-nos com a 

situação de que quatro mães não residiam no endereço informado pelo SIM e três haviam 

 

 

 

              225 óbitos infantis, não natimorto, Natal - 2007 

        116 óbitos em bairros com USF 

 29 óbitos “Mais Diretamente Redutível pela Atenção Básica/ESF” 

       17 residentes em áreas de abrangência da ESF 

    04 endereço incorreto; 03 mudaram de endereço 

                                

                          10 casos  
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mudado de endereço. Ao término dessa etapa, permaneceram no estudo dez casos de óbitos 

evitáveis, os quais nos levaram aos participantes da pesquisa, constituídos por mães de 

crianças menores de um ano que foram a óbito no ano de 2007, por causas evitáveis mais 

diretamente redutíveis por ações no nível da Atenção Básica/ESF, e que não atenderam aos 

critérios de exclusão do presente estudo. 

Após essas etapas, procedemos com o contato prévio para a informação de 

aspectos essenciais do estudo e captação da disponibilidade das informantes que iriam 

colaborar com a pesquisa. Todas concordaram, tendo assinado para tanto, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

 

4.3 OS PROCEDIMENTOS DE COLETA  

 

 

Foi utilizado neste estudo a combinação de métodos e fontes, chamada de  

“triangulação simultânea”. Propõe-se o emprego desse termo para o uso ao mesmo tempo de 

métodos qualitativos e quantitativos, o que torna a pesquisa mais forte reduzindo os 

problemas de utilização exclusiva de um em detrimento do outro (NEVES, 1996).  

Para Neves (1996, p.2), “a triangulação pode estabelecer ligações entre 

descobertas obtidas por diferentes fontes, ilustrá-las e torná-las mais compreensíveis; pode 

também conduzir a paradoxos dando nova direção aos problemas a serem pesquisados”. Esse 

método favoreceu enxergarmos o problema de uma forma mais abrangente.   

Portanto, a coleta das informações que ocorreu no mês de setembro de 2008, 

cumprindo algumas etapas de execução, iniciou com a análise documental através da coleta 

de informações dos prontuários da família, na USF correspondente ao endereço da mãe. 

Neles, foram extraídos os dados referentes ao pré-natal, ao atendimento à criança (quando este 

ocorreu), aos profissionais que prestaram o atendimento e às ações realizadas. Em seguida, 

mantivemos contato com os profissionais da equipe de saúde da família, os quais narraram um 

pouco sobre o caso. 

Na coleta dos dados, utilizamos um roteiro de entrevista por pauta, semi-

estruturada, que continha questões abertas e fechadas orientadas por temas relacionados ao 

objeto de estudo (GIL, 2007). Esse roteiro foi elaborado a partir da ficha de investigação de 

óbito infantil, contida no Manual de Investigação de Óbito Infantil do MS, da qual foram 
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excluídas as questões relativas à assistência hospitalar, como também acrescentada outras 

questões referentes à organização da atenção à criança na ESF.  

Essa ficha de investigação foi composta predominantemente por questões 

fechadas. Essas questões foram agrupadas em: identificação; características da mãe e família; 

dados sobre a gestação, nascimento e acompanhamento da criança; dados sobre o 

acompanhamento da criança na maternidade; e, dados sobre a doença que causou a morte da 

criança. As questões abertas na sua grande maioria diziam respeito à opinião das mães sobre a 

assistência prestadas por níveis da atenção e sobre o que causou o óbito.   

O questionário foi testado com uma mãe que não participou do caso, visando a 

não “contaminação” das informações (MARCONE; LAKATOS, 2001, p. 130). Nesse 

momento foi evidenciada a necessidade de acrescentar uma questão relativa ao número de 

pessoas que residiam no domicílio, como também, foi reformulada a questão sobre o destino 

do esgoto, não definindo o tipo de fossa utilizada. Ainda foi acrescentado às alternativas “não 

se aplica” e “nenhuma” a algumas questões que remetiam à possibilidade dessas respostas. 

Dessa forma, o pré-teste proporcionou a validação do questionário ao obter os dados 

necessários à pesquisa, como também não deixou de lado, nenhum fato, dado ou fenômeno 

importante para a pesquisa. 

Quanto às entrevistas, foram realizadas nos domicílios onde residiam as mães das 

crianças que foram a óbito e iniciou-se a partir de uma mãe que iria mudar de endereço. Em 

seguida, procedemos com a investigação por USF, começando pelo DS Oeste, depois o Leste 

e por último, as unidades dos DS Norte I e II. Fizemos, primeiramente, contato com o ACS, 

para que ele intermediasse o nosso encontro com a mãe. A partir do consentimento desta, era 

agendada a entrevista de acordo com a sua disponibilidade.  

Para a entrevista nos deslocamos até a residência da participante da pesquisa, em 

companhia do ACS. Após a nossa identificação, explicávamos o estudo, conforme o TCLE. 

Em seguida, solicitávamos a sua assinatura no Termo, bem como a autorização para o uso do 

gravador, o que foi prontamente aceito por todas. 

Nas primeiras entrevistas, observamos que a presença do ACS afetava o teor das 

respostas, o que foi posteriormente acordado com ele para que apenas nos encaminhasse ao 

domicílio da mãe, sem a necessidade de sua permanência durante a entrevista. 

 

 

4.4 OS ELEMENTOS DE ANÁLISE 
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Para o tratamento do material coletado, foi realizada a leitura dos formulários de 

pesquisa visando à descrição sucinta de cada caso. Em seguida, realizamos o tratamento dos 

dados contidos no instrumento de entrevista, o qual para as questões fechadas foi feito o 

tratamento estatístico percentual. O resultado foi agrupado e interpretado a partir do modelo 

explicativo dos determinantes sociais da saúde, descrito por Dahlgren e Whitehead, estudado 

no Brasil por Carvalho e Buss (2008).  

Tais questões foram organizadas em dois agrupamentos, que levando em 

consideração os níveis dos determinantes: proximal – relacionado aos comportamentos 

individuais; intermediários – inerentes às condições de vida e trabalho; e distal – relativo à 

macro-política econômica, social e cultural, deram base à construção de duas categorias 

empíricas denominadas de Determinantes sociais da saúde do óbito infantil evitável e Atenção 

básica à saúde da criança e o óbito infantil evitável: fatores organizacionais, estruturais e a 

prática profissional. 

Na primeira categoria, foram considerados os fatores relacionados à ocorrência do 

óbito referentes à situação social da mãe e da família, bem como ao acesso e assistência aos 

serviços da ESF. A segunda categoria discutiu os problemas na organização do sistema de 

saúde, na organização institucional e a prática profissional nas USF, relacionando-os às 

situações de óbito evitável estudados.  

A essas categorias foi acrescido o item Opinião das mães sobre a assistência 

prestada à saúde da criança do nascimento ao óbito: o subjetivo, o pessoal, a construção 

social, o qual resultou da análise das questões que tomavam a opinião das mães acerca do 

atendimento recebido por ela no pré-natal e no parto e aquele recebido pela criança na 

maternidade, na USF e no Hospital, como também, sobre o que causou o óbito.  

Para o tratamento dessas questões, tomou-se como referência a análise de 

conteúdo em Minayo (2004, p. 203), na interpretação das falas das entrevistadas e na análise 

mais aprofundada das questões investigadas. Sua finalidade foi registrar e analisar os 

fenônemos, visto que se propõe a ultrapassar o primeiro plano de interpretação para atingir 

níveis mais aprofundados do dado manifesto, articulando-o a outros fatores, tais como 

psicossociais, culturais e contextuais (MINAYO, 2004). 

Para a análise desse item foram tomadas as referências documentais do MS, a 

saber: a Portaria 648 que estabelece a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2006a); 

a Avaliação para a Melhoria da Qualidade da ESF – AMQ (BRASIL, 2005a); a Agenda de 

Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 
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2004a); Protocolo de Atenção à Saúde da Criança (NATAL, 2006); Manual Técnico Pré-natal 

e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada (BRASIL, 2006b). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CLASSIFICANDO A EVITABILIDADE  

 

 

Após a análise geral do perfil de óbitos por causas evitáveis, domiciliados em 

áreas da ESF do município de Natal-RN, no ano de 2007, tendo como referência a “Lista de 

Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” (MALTA, 2007), identificamos vinte e 

nove óbitos evitáveis conforme a definição prevista para este estudo, ou seja, “os óbitos mais 

diretamente relacionados com a Atenção Básica/ESF”.  

Na busca aos entrevistados, as quatro mães que nunca residiram no endereço 

informado pelo SIM, tiveram como causas básicas, segundo o CID-10: feto e RN afetados por 

oligodrâmnio; feto e RN afetados por transtornos maternos hipertensivos; pneumonia por 

organismo não identificado; e broncopneumonia NE. Esse fato, não denota uma perda de 

participantes do caso, pois, foi comprovado diretamente nos domicílios que essas mães nunca 

residiram nesses endereços.  

Com relação às três mães que mudaram de endereço não sendo possível localizá-

las, seus filhos tiveram como causa básica do óbito: meningite bacteriana NE; doença 

infecciosa intestinal; e imaturidade extrema. Essa situação, decorrente do processo social de 

alta rotatividade de endereços, perceptível, principalmente, nos bolsões de pobreza da cidade, 

interferiu na investigação, uma vez que esses três óbitos poderiam trazer mais subsídios ao 

estudo, o que contribuiria para a real visão da magnitude do problema.   

Portanto, o real encontrado, foi de dez participantes, distribuídos quase 

uniformemente nos quatro Distritos Sanitários, revelando que a situação do óbito infantil 

evitável se deu em diferentes áreas do município do Natal. Essa ocorrência, possivelmente 

está associada, além de outros fatores, à escolha de implantação da ESF prioritariamente em 

áreas de mais baixa condição sócio-econômica desse município, 

Dos casos investigados, três constavam do Distrito Norte I, três no Oeste, dois no 

Norte II e dois no Leste. O resultado das entrevistas revelou (Quadro 3), segundo o CID 10, o 

predomínio das Doenças do Aparelho Respiratório com seis (60%) casos, estas reduzíveis por 

ações adequadas de diagnóstico e tratamento; seguido de dois (20%) casos referente aos 

capítulos das Afecções Originadas no Período Perinatal, reduzíveis por adequada atenção a 
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mulher na gestação; e, dois (20%), das Doenças do Sistema Nervoso, também reduzível por 

ações adequadas de diagnóstico e tratamento. 

 

 

Quadro 03. “óbitos mais diretamente relacionados com a Atenção Básica/ESF”, em áreas de   

                     abrangência da ESF, em Natal RN, ano 2007.  

 

            GRUPO DE CAUSAS DE MORTE/DOENÇAS CORRELATAS Nº % 

1- CAUSAS EVITÁVEIS 10 100 
1.1- Reduzíveis por ações de imunoprevenção 00 00 
1.2- Reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação e parto e ao RN   02 20 
       1.2.1- Reduzíveis por adequada atenção á mulher na gestação 02 100 

              * Afecções maternas que afetam o feto ou o RN 

                 - P002 - Feto e RN afetados por doenças infecciosas e parasitárias da    
                 mãe 
               * Transtornos relacionados com a gest. de curta duração e baixo peso ao    
                 nascer, não classificada em outra parte 
                 - P072 Imaturidade extrema (idade gestacional inferior a 28 semanas   
                 completas)   

 
01 
 
 
 

01 

 
50 
 
 
 

50 

       1.2.2- Reduzíveis por adequada atenção à mulher no parto        00 00 
       1.2.3- Reduzíveis por adequada atenção ao RN 00 00 
1.3 - Reduzíveis por ações adequadas de diagnóstico e tratamento 08 80 
              * Meningites  
                - G00.9  Meningites bacteriana não especificada 
              * Pneumonia 
                - J189 - Pneumonia por microorganismo não especificada 
                - J180 - Broncopneumonia NE   
              * Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores   
                - J219 - Bronquite aguda NE  

 
02 
 

05 
 
 

01 

 
25 
 

63 
 
 

12 
1.4 - Reduzíveis por ações adequadas de promoção à saúde, vinculadas a 
ações adequadas de atenção à saúde 

00 00 

 
Fonte: SIM (SMS/NATAL, 2008) 
 
 
 

A classificação do óbito revelou nesse estudo de caso, o grande predomínio do 

componente pós-neonatal (80%). O óbito pós-neonatal é o componente considerado mais 

sensível às ações da Atenção Básica. O conhecimento dos determinantes do caso estudado 

proporcionou averiguar que grande parte dos óbitos resultou de mortes preveníveis, 

possivelmente no nível da Atenção Básica/ESF. No componente neonatal, foram encontrados 

dois óbitos desse período, sendo um deles neonatal precoce. Mesmo com a exclusão neste 

estudo, das causas reduzíveis por adequada atenção ao parto e ao RN, foi possível analisá-las 

a partir dos dois óbitos reduzíveis por adequada atenção à mulher na gestação, a implicação 

desse nível de atenção na ESF. 
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De acordo com o MS (BRASIL, 2004b, p. 07), 

 
 

                                                  a mortalidade neonatal está vinculada a causas preveníveis, relacionadas ao 
acesso e utilização dos serviços de saúde, além da qualidade da assistência pré-natal, 
ao parto e ao recém-nascido (RN). Já os óbitos que ocorrem no período pós-neonatal 
devem ser considerados como uma situação aberrante diante do desenvolvimento do 
conhecimento e recursos disponíveis em saúde.  

 

 
Níveis adequados de cobertura vacinal referentes aos imunobiológicos disponível 

no Programa Nacional de Imunização podem refletir a inexistência de casos de óbitos 

evitáveis “reduzíveis por ações de imunoprevenção”. Nesse estudo, a não ocorrência de óbitos 

relativos a essa causa acena para a possibilidade de eficiente cobertura vacinal em áreas da 

ESF, porém, não podemos confirmar esse achado, tendo em vista o desconhecimento de 

índices vacinais por áreas de cobertura das USF.  

Assim, essa classificação levou a identificação das mães participantes desse 

estudo, que descreveram as suas características e as da sua família; relataram dados sobre a 

gestação, nascimento e acompanhamento da criança até o óbito; como também, prestaram a 

sua opinião sobre a assistência à saúde e sobre o que levou à criança ao óbito. 

 

 

5.2 OS CASOS DE ÓBITO INFANTIL EVITÁVEL E OS DETERMINANTES SOCIAIS 

DA SAÚDE   

 

 

A situação sanitária no país configura-se como o resultado gerado pelos 

determinantes da saúde, dentre os quais as condições econômicas, políticas, sociais, culturais, 

étnico-raciais, psicológicas e comportamentais configuram o modo de viver e morrer. Na 

análise, tomamos algumas referências do modelo dos determinantes sociais da saúde de 

Dahlgren e Whiteheard (figura 4), os quais são explicados por níveis de abrangência, partindo 

dos determinantes individuais; percorrendo os estilos de vida e as redes sociais e 

comunitárias; indo às condições de vida e de trabalho; chegando até os macrodeterminantes, 

que estão relacionados com as condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade 

(BUSS; PELLEGRINE, FILHO, 2008)  

Por se tratar de estudo de casos e considerando que as situações identificadas após 

a classificação dos óbitos, trouxeram características peculiares a cada um e, ao mesmo tempo, 
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comuns a todos, decidimos apresentá-los sumariamente, configurando-se dez casos, 

analisados com base nesses determinantes sociais da saúde. 

Dessa forma, as características das mães, das crianças e da família incluem-se no 

nível dos determinantes individuais, dos estilos de vida e das redes sociais utilizadas. Já a 

análise do acompanhamento da assistência à saúde prestada à criança que foi a óbito encontra-

se no nível de abrangência das condições de vida, nos quais se inserem os serviços sociais de 

saúde. Neste estudo, refere-se à rede de saúde do município de Natal que direcionou a 

assistência à saúde da criança, conforme a definição estabelecida nesta pesquisa. Quanto aos 

macro-determinantes, apresentaram-se ao longo da análise dos demais níveis. 

 

 

CONDIÇÕES DE VIDA E 
DE TRABALHO

SERVISERVIÇÇOS OS 
SOCIAIS DE SOCIAIS DE 

SASAÚÚDEDE

EMPREGO E EMPREGO E 
RENDARENDA

EDUCAEDUCAÇÇÃOÃO

ÁÁGUA E ESGOTOGUA E ESGOTO

HABITAHABITAÇÇÃOÃO

IDADE, SEXO E 
FATORES 

HEREDITÁRIOS

 

Figura 4 Modelo de Dahlgren e Whiteheard para os determinantes sociais da saúde     
Fonte: www.determinantes.fiocruz.br (2008) 
 
 

A história caso a caso mostrou as situações referentes ao período que vai da 

gestação ao óbito da criança. Todos os informantes pesquisados foram as mães das crianças 

que foram a óbito, considerando que uma delas era mãe adotiva.  

 

 

5.2.1 Características individuais, estilos de vida e redes sociais 
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Tomando a referência anteriormente mencionada, buscamos a compreensão da 

base dos determinantes relativos ao binômio mãe-filho e suas características pessoais e 

hereditárias. Dessa forma, das mães das crianças que foram a óbito encontravam-se, por 

ocasião da coleta, em sua grande maioria 40%, na faixa etária reprodutiva (21 a 29 anos), fase 

essa, que o indivíduo está fisiologicamente apto para reproduzir, porém não necessariamente 

preparado social e economicamente para garantir a qualidade de vida desse binômio. A 

segunda faixa que predominou foi a adolescência (menores de 20 anos), configurando-se 

como uma situação de maior atenção, pois além das questões socioeconômicas, somam-se os 

riscos biológico e psicológico que se apresentam nesse momento de maior transição na vida 

do ser humano. Isso pode refletir na condição de nascimento e qualidade de vida das crianças, 

o que pode ter ocorrido no caso de óbito de uma criança, cuja mãe tinha 13 anos de idade. 

Quanto às crianças, apresentaram iguais proporções relativas ao sexo, 

diferentemente do estudo de Hermann, Figueira e Alves (1999, p. 225), que observaram um 

discreto predomínio do sexo masculino nos óbitos neonatais no Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco.  

Assim, o óbito que se encontrava fora dessa faixa de viabilidade, foi o que nasceu 

com prematuridade extrema, que é considerado “reduzível por uma adequada atenção na 

gestação”, tornando a sua prevenção necessária em locais onde ainda não se tem tecnologia 

disponível. Ainda considerando os autores citados, outras duas crianças teriam peso viável 

para sua sobrevivência, desde que alguns fatores não estivessem associados, que são: a 

anomalia congênita e a sífilis materna, os quais refletem a qualidade do pré-natal dispensado 

às gestantes, tanto no que se refere à detecção da anomalia congênita no feto, quanto ao 

diagnóstico precoce da sífilis.      

Os fatores hereditários que também se referem aos determinantes individuais 

foram percebidos somente em um caso, cuja mãe relacionou a ocorrência de asma e 

problemas cardíacos na família, como a causa da morte da criança, que teve como causa 

básica “bronquite aguda NE”. 

No nível de explicação dos determinantes sociais da saúde referentes aos 

comportamentos e estilos de vida dos indivíduos, estes não se configuram somente pelas 

escolhas das pessoas, mas também pelas condições de vida e trabalho às quais essas famílias 

são submetidas (BUSS; PELLEGRINE FILHO, 2008, p. 11). No caso, a escolha feita por 

uma das mães em procurar a benzedeira para tratar a diarréia, ou uso de chás, mostrou-se 

como uma forma de opção/estilo de vida culturalmente construída por pessoas ou grupos, 
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nesse caso referente à religiosidade e hábitos que muitas famílias, principalmente as menos 

favorecidas, utilizam para resolver os problemas de saúde.  

Também pode ser mencionada a sexualidade da população, ora expressa na 

iniciação precoce da vida sexual ativa, ora na falta de proteção e uso de métodos preventivos 

para doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. Neste estudo, o inquérito 

aplicado não contou com questionamentos que aprofundassem esse aspecto, de modo a 

subsidiar a análise dos demais estilos de vida predominantes nessas famílias. 

Com referência ao nível das redes sociais de apoio, constatou-se a sua baixa 

utilização, pois grande parte (66%) das famílias das crianças que foram a óbito não participa 

de programas sociais do governo ou de grupos organizados. Das que participam, dois eram do 

Programa de Combate as Carências Nutricionais (PCCN)³, dois do Bolsa Família e um do 

Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano4 Essa situação aponta para uma baixa 

atuação dos serviços de saúde no encaminhamento de ações de intersetorialidade, mobilização 

popular e controle social, visando a uma maior coesão da população para o enfrentamento dos 

problemas que afetam a saúde das crianças, de suas famílias e comunidade.  

       Denota também o fato das políticas públicas que ora se apresentam não terem 

articulação suficiente e eficiente para o enfrentamento dos determinantes sociais, a exemplo 

da baixa cobertura do Bolsa Família, no caso estudado. Assim, operando entre a assistência à 

saúde e a sociedade enquanto ação intersetorial, poderia se alcançar um maior impacto nas 

condições de vida que determinaram o modo de adoecer e morrer dessas crianças.  

                   O nível dos determinantes sociais da saúde referentes às condições de vida e de 

trabalho vislumbra uma gama de determinantes que possivelmente contribuíram para a 

ocorrência dos óbitos, tais como: educação, emprego e renda, habitação,  água  e  esgoto  e  os 

 

 

 

______________________________ 

 
³Programa de Combate as Carências Nutricionais  estabelece como prioridade o fortalecimento e consolidação de 
ações de combate às carências nutricionais específicas (desnutrição energético-protéica e as deficiências de ferro 
e vitamina A), considerando o grupo de maior vulnerabilidade crianças em risco nutricional de 6 a 23 meses, 
crianças até 5 anos e gestantes, sendo os recursos financeiros repassados aos municípios (BRASIL, 1999). 
 
4Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano é uma ação de assistência social para jovens 
entre 15 e 17 anos que se encontram fora da escola e em situação de fragilidade financeira, visando o 
desenvolvimento pessoal, o social e o comunitário. O programa capacita os jovens através de atividades que, 
além de possibilitar a permanência do jovem na escola, o prepara para o mercado de trabalho. 
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serviços sociais da saúde. Dois desses - escolaridade e renda - são considerados como os que 

mais fortemente estão associados a resultados de saúde, nesse caso, todas as mães não 

concluíram o ensino fundamental, sendo uma  delas  analfabeta. Quanto à renda, percebia-se 

nenhuma ou baixa renda familiar, pois 67% era de um salário mínimo e uma família era 

pedinte. Apenas três famílias faziam mais de três salários mínimos.  

Para Buss e Pellegrine Filho (2008, p.12), “a distribuição de renda e à taxa de 

analfabetismo; quando tais variáveis são analisadas em uma regressão linear múltipla, o 

analfabetismo, isoladamente, é responsável por 70% da variação da expectativa de vida.” O 

que denota que neste estudo, talvez sejam esses determinantes os mais implicados nos óbitos 

investigados. Não foi indagada a situação de emprego apenas da renda familiar, o que 

impossibilita a descrição das condições de trabalho, fator que também pode determinar a 

forma de adoecer e morrer. Apenas uma mãe citou:  

                                              
 
 foi uma fase difícil da minha vida, para sobreviver com meus filhos, não tenho 

vergonha de dizer: eu pedia esmola (C 7). 
 
 

Outro determinante das condições de vida está relacionado às situações de 

moradia das famílias, as quais se apresentaram razoáveis com relação à estrutura dos 

domicílios, já que não foram encontradas famílias residindo em áreas de favelas. A maioria 

habitava a mais de um ano e dois meses na área de abrangência das USF, em casas de 

alvenaria com acesso à rede geral de abastecimento de água e coleta pública de lixo.  

O fato do acesso à água não significa necessariamente que seja de boa qualidade, 

pois é sabido que nesse município os mananciais estão contaminados com nitrato em função 

da baixa cobertura de rede coletora sanitária, situação comprovada neste estudo, onde a 

maioria (80%) das famílias despeja os seus dejetos em fossas e uma residência escoa os 

dejetos para o mar e, apenas um domicílio utiliza rede saneada. Somado a esse fato, grande 

parte das famílias (60%) não tratam a água de beber em seus domicílios. Isso denota 

possivelmente, que as ações de educação em saúde tanto no que diz respeito a sua prática, 

como também às formas metodológicas de como elas se dão na ESF, sofrem a influência dos 

estilos de vida quanto ao tratamento da água de beber.  

 Além disso, a alta densidade domiciliar encontrada (5,5 hab. por domicílio) 

também se configura em um determinante das condições de vida, fato que contribui para a 

transmissibilidade de doenças infecto-contagiosas, as quais se apresentaram no caso estudado. 

Sabe-se que em alguns bairros dos Distritos Norte e Oeste, no ano de 2000, essa taxa foi de 
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quatro filhos por mulher e se apresentou superior à de Natal (NATAL, 2006, p. 19). A 

densidade domiciliar encontrada possivelmente não se deve a taxa de fecundidade dessas 

mães, pois grande parte delas (50%) tinha até três filhos vivos, 30% não tinham filhos e 

somente 20% tinham entre quatro e seis filhos. A possibilidade é que essa taxa reflita a 

agregação familiar tão comum às famílias com baixo poder aquisitivo, como forma de 

sobrevivência. O dado encontrado na baixa da fecundidade pode também estar relacionado ao 

apogeu da vida reprodutiva de muitas dessas mulheres e a melhoria do acesso ao 

planejamento familiar em USF.  

Assim, esses determinantes revelaram as características sociais da vida dessas 

crianças, em seu curto percurso de vida, e por meio das quais afetou a sua saúde, levando à 

causas de óbitos que se configuraram como evitáveis. 

 

5.2.2 Atenção Básica em saúde da criança e o óbito infantil evitável  
  

Para discutirmos sobre a atenção básica em sua relação com o óbito infantil 

evitável, tomamos como referência os focos de atenção descritos na “Lista de Causas de 

Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS” (MALTA, 2007) quando define as causas 

evitáveis reduzíveis por ações direcionadas à atenção à mulher na gestação; à atenção ao 

neonato e lactente.   

 

A atenção à mulher na gestação  

 

Os dados relativos à assistência do pré-natal às mães das crianças que foram a 

óbito apontaram que apenas uma gestante não realizou pré-natal, sendo essa informação dada 

pela mãe adotiva. Das que fizeram o pré-natal, seis o realizou em USF de sua área adscrita. 

As outras três realizaram em outros serviços, alegando os seguintes motivos: tinham 

preferência pela médica; a possibilidade de conseguir ligadura tubária; e porque não haviam 

feito o cartão da USF de sua área de adscrição. 

Tiveram história anterior de abortamento 30% das entrevistadas e nenhuma 

relatou a ocorrência anterior de nascidos mortos ou de óbito infantil. Das mães que foram 

entrevistadas, duas tinham parido recentemente e duas estavam novamente grávidas. 



74 
 

Do total das gestantes, quatro iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre da 

gestação. As que não iniciaram, alegaram os seguintes motivos: o medo de receber crítica da 

médica por estar novamente grávida; a falta de conhecimento da importância de realizar o 

pré-natal; falta de orientação; e por não saberem que estavam grávidas. Uma das gestantes não 

soube responder. 

Quanto ao número de consultas de pré-natal, o MS recomenda como indicador de 

qualidade, a realização de no mínimo seis consultas. Este estudo encontrou que cinco 

gestantes realizaram de uma a três consultas; três fizeram de quatro a seis e uma realizou mais 

de seis consultas. Do total de gestantes, cinco compareceram às consultas agendadas, porém 

uma delas informou que por duas vezes estava agendada e a enfermeira não compareceu. 

Metade das gestantes que não compareceram a todas as consultas agendadas, recebeu visita 

do ACS para saber o motivo. 

Com relação aos exames laboratoriais de rotina, três realizaram até seis tipos de 

exames, quantitativo este referenciado pelo MS. As que não realizaram alegaram os seguintes 

motivos: não saber onde fazia; o equipamento do laboratório estava quebrado; e descuido 

próprio. Uma gestante fez a coleta dos exames, porém o resultado não chegou à USF. Quando 

procurou o Pronto Socorro por quadro agudizado no final da gestação, foi diagnosticada 

sífilis, sendo essa a causa básica da morte do seu RN. Apenas duas gestantes realizaram as 

sorologias para hepatite (HBsAg) e toxoplasmose, consideradas, pelo MS, como 

procedimento de rotina, desde que haja  disponibilidade no município. 

A maioria das gestantes foi encaminhada para tomar a vacina dT, sendo que duas 

não tomaram: uma porque a criança nasceu prematura e a outra porque faltou à consulta 

agendada, expirando o prazo previsto no calendário vacinal.  

Quanto à orientação sobre aleitamento materno no pré-natal, cinco gestantes 

receberam informações sobre o tema, sendo a maioria realizada por profissional Enfermeiro, 

seguido pelo profissional Médico e Nutricionista. Os demais profissionais não foram citados. 

Foi apresentada pelas mães a ocorrência de doenças na gestação, predominando a 

“infecção urinária” com quatro casos; “sífilis” com dois; “cólicas uterinas” também com dois 

casos e outras situações, tais como: “pouco líquido” (amniótico), “anemia”, “dor nas costas”, 

“ferida na vagina”, “dormência nas pernas” (membros inferiores). Algumas gestantes 

apresentaram mais de uma situação dentre as citadas e duas gestantes não se referiram à 

ocorrência de doenças. Apenas uma gestante foi encaminhada para especialidade médica, não 

tendo comparecido à consulta por achar distante o serviço agendado. Foi identificada uma 

gestação de alto risco, porém não foi encaminhada para o devido atendimento de referência. 
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Grande parte das gestantes relatou que ocorreu anemia durante a gestação, tendo 

sido prescrito sulfato ferroso e ácido fólico. Apenas uma não recebeu essa conduta, porque 

apresentou os resultados dos exames somente à nutricionista, não tendo comparecido 

posteriormente à consulta do pré-natal. Todas que tiveram prescrição conseguiram receber a 

medicação, porém duas admitiram não ter feito o tratamento completo, uma porque não 

conseguiu na farmácia a quantidade da medicação necessária e a outra porque não quis. 

Foram encaminhadas para o Programa de Combate as Carências Nutricionais seis gestantes, 

porém uma delas não conseguiu inscrição por falta de vaga. 

Houve a participação de cinco gestantes em atividades de grupo no pré-natal, 

nestas, os assuntos abordados foram prioritariamente sobre aleitamento materno, seguidos dos 

cuidados com o RN e cuidados com a gestação. Esses assuntos foram lembrados, por algumas 

gestantes, com certa dificuldade. Já nas consultas de pré-natal, informações sobre trabalho de 

parto foram ressaltadas por três gestantes e duas não receberam tais informações porque 

tiveram partos prematuros. A indicação da maternidade de referência para o parto foi feita a 

cinco gestantes, mas duas delas receberam a orientação para maternidades que não eram de 

sua referência, essas gestantes não tinham realizado o pré-natal em USF. 

Quanto ao parto, nenhuma gestante teve rompimento da “bolsa d’água” no 

domicílio. O tempo decorrido entre o início do trabalho de parto e o parto foi de até 6 horas 

para duas gestantes; de até 12 horas para mais duas; e mais de 12 horas para três gestantes. O 

tipo de parto que predominou foi o normal, com oito casos. Os motivos da indicação de duas 

cesarianas foram em função de sofrimento fetal, sendo uma por oligohidrâmnio, e outro, 

provavelmente, por circular cervical de cordão umbilical. Esses dois nascimentos também 

estão relacionados à prematuridade. 

Nenhuma gestante acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU). Todas relataram com certo tom de crítica que o mesmo só vem em caso de 

urgência. Uma das gestantes informou que “foi a pé” para a maternidade porque não tinha o 

dinheiro do transporte. Das três gestantes que receberam orientação sobre referência para a 

maternidade, duas seguiram a orientação e uma foi encaminhada para o serviço de referência 

de risco, tendo em vista a prematuridade extrema. 

 

Atenção ao neonato e lactente 
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As crianças que foram a óbito nasceram em iguais proporções de sexo. Uma 

criança nasceu com prematuridade extrema pesando 580 gramas; outra pesou 1.310, 

considerada prematura e com sífilis, segundo sua genitora; a terceira nasceu com 2.110 

gramas e com Síndrome de Patau; as demais tiveram peso ao nascer acima de 03 quilos, 

dentre as quais, quatro nasceram sem intercorrências e três apresentaram problemas 

relacionados à circular cervical de cordão, dificuldade respiratória e sífilis congênita. Dessas 

crianças, quatro ficaram no berçário, sendo o maior tempo de internação de 14 dias. Duas 

delas necessitaram de UTI por problemas respiratórios e tiveram o acesso garantido de 

imediato no próprio hospital do parto. 

Quanto ao resultado dos nascimentos, duas crianças tiveram óbito ainda na 

maternidade, uma por prematuridade extrema, sendo o único óbito do período neonatal 

precoce e outro por problemas respiratórios decorrentes da sífilis congênita, também único, do 

período neonatal tardio. Uma criança que tinha sido transferida logo após o parto para hospital 

pediátrico morreu aos 2 meses e 23 dias de internação por complicações da Síndrome de 

Patau. Assim, a alta da maternidade foi dada a sete RN, que se deslocaram para seus 

domicílios. 

O relato das mães das crianças que tiveram alta da maternidade apontou que cinco 

receberam visita domiciliar do serviço de saúde de sua área de abrangência na primeira 

semana de vida, sendo a maioria realizada pelo ACS, seguida do Enfermeiro e do médico. 

Das crianças, apenas três fizeram acompanhamento do CD nas USF e duas dessas 

realizavam também consulta de puericultura no Hospital de Pediatria da UFRN. Quanto ao 

número de consultas e sua relação com a idade, uma criança que foi á óbito aos 2 meses e 14 

dias realizou uma consulta; outra, com 1 mês e 16 dias compareceu a duas consultas e uma 

outra que foi a óbito aos 3 meses também compareceu a duas consultas. Dessas três crianças 

que tiveram acompanhamento no CD, o intervalo decorrido da última consulta em relação à 

data do óbito ocorreu entre 13 a 46 dias. 

Realizaram a triagem neonatal (teste do pezinho) cinco RN, uma dessas coletas 

não foi realizada na Unidade adscrita a sua área de residência, porque o profissional que faz a 

coleta estava de férias. As duas mães cujos RN não fizeram o teste alegaram esquecimento da 

data e horário.  

Receberam aleitamento materno exclusivo três RN. Foi citada por cinco mães a 

ocorrência de problemas para amamentar, sendo o mais freqüente relacionado com a escassa 

produção de leite, seguido da dificuldade “da pega” em função de mamilo invertido. Apenas 

uma dessas mães não recebeu ajuda de profissionais da USF. Os profissionais que ajudaram 



77 
 

às mães a amamentar, na sua maioria foram Enfermeiros seguidos dos demais: Médico, e 

ACS. Também foi referida a participação dos enfermeirandos. Nenhuma mãe recebeu 

orientação sobre introdução de alimentos a partir dos 6 meses, pois todas as crianças que 

foram a óbito tinham idade inferior.  

Também foi relatado que cinco crianças apresentavam agravos/queixas no período 

pós-alta da maternidade, sendo: mastite; cianose de extremidades – “ficava roxa quando 

chorava e tomava o choro”; diarréia, - “fezes líquidas esverdeadas”; dispnéia - “roncado e 

puxado do peito”; choro persistente - “chorava muito”; e constipação “intestino preso”. E 

quatro mães informaram que quando procuraram a USF foram atendidas. As duas que não 

procuraram o serviço alegaram: “foi porque ficou muito doente e também muito abalada por 

perda de dois familiares na família, mais filho maior internado por asma” (C 06), a outra foi 

porque “achava que era olhado e que com a cura iria melhorar” (C 03), mesmo a curandeira 

tendo orientado para procurar a Unidade de Saúde. Antes da doença que levou ao óbito, uma 

das crianças foi internada por mastite, sendo sido referenciada pela USF. Uma outra 

informação diz respeito a quem cuidava da criança, obtendo-se que na maior parte do tempo 

eram cuidadas por suas mães. 

Nenhuma criança recebeu dose de vitamina A, suplementação de ferro ou 

participou do Programa de Risco Nutricional por não se aplicar à sua idade, já que eram 

menores de seis meses. Apenas uma criança estava desnutrida, pois nasceu prematura, com 

peso muito baixo e não foi amamentada em função da mãe apresentar mamilo invertido, seu 

óbito deu-se por septsemia como causa básica e pneumonia bilateral como segunda causa. 

Nenhuma criança foi atendida no Programa do Bebê Sorriso, como também suas mães não 

participaram de grupos educativos e de convivência sobre conteúdos de cuidados à criança. 

Os dados coletados sobre o transcurso da doença que causou a morte das crianças 

revelaram que o tempo entre o início da patologia causadora da morte e o primeiro 

atendimento no serviço de saúde variou entre 01 a 19 dias. Três mães informaram que antes 

de levar ao serviço de saúde tomaram as seguintes condutas: alimentação para criança com 

diarréia - retirou massa, deu água de coco, chá e soro caseiro; práticas alternativas - procurou 

a curandeira para benzer; e nebulização sabia fazer porque seu filho maior é asmático.  

Quanto aos serviços procurados por ocasião da doença que causou o óbito, seis 

mães procuraram os serviços hospitalares de urgência e emergência, nos quais foram 

atendidas por profissionais médicos, o que resultou em cinco internações hospitalares. Uma 

criança procurou a USF, porém não conseguiu atendimento. Dois dias depois, quando o 

quadro agravou-se, acionou o SAMU, no entanto a criança morreu a caminho do hospital. 
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Outra criança morreu ainda no domicílio, sua genitora - uma adolescente de 13 anos - afirmou 

que a criança não estava doente na noite anterior apenas regurgitava com freqüência e dormia 

entre os pais em uma cama de solteiro, ao acordar a criança não despertou. O atestado de 

óbito declarou como causa básica septicemia e secundária, a pneumonia bronco-bilateral. Essa 

criança  nasceu prematura, com baixo peso e não foi amamentada porque a mãe tinha mamilo 

invertido. 

Das sete mães que procuraram serviços de saúde (urgência/hospitalar/USF) por 

ocasião da doença que levou a criança à morte, quatro apontaram como problemas 

encontrados referentes ao atendimento, a dificuldade de acesso aos serviços e a qualidade do 

atendimento não satisfatória. Das duas que trataram da dificuldade de acesso, uma ocorreu na 

USF em função da falta de vaga para atendimento médico e a outra foi referente à espera de 

vaga em UTI pediátrica. Já as que alegaram qualidade do atendimento não satisfatória foram 

relacionados aos cuidados na realização de procedimentos, como também a não realização do 

exame de “punção de líquor” em um dado hospital pediátrico, tendo que ser encaminhada 

para um outro. 

No período da doença que causou o óbito, duas crianças receberam visita 

domiciliar do ACS, quando foi informado sobre a situação em que se encontravam as 

crianças, naquela ocasião, o ACS orientou a uma das mães quando da ocorrência de piora do 

quadro de diarréia, procurar a USF; e a outra foi dado “apoio psicológico”, pois seu RN 

encontrava-se internado desde o nascimento por complicações da “Síndrome de Patau”. 

Em função de nenhuma criança ter sido atendida em USF, por ocasião da doença 

que levou ao óbito, não ocorreu encaminhamento para outros níveis de assistência. Quanto ao 

local de ocorrência dos óbitos das crianças que morreram após alta da maternidade, uma foi 

no domicílio, outra a caminho do hospital e as demais em hospitais de urgência e emergência.  

  

5.2.3 Fatores organizacionais, estruturais e a prática profissional 

 

Neste item analisaremos a qualidade da assistência prestada às crianças que foram 

a óbito, tomando o sistema de saúde como um dos determinantes sociais. Para tanto, 

percorremos os três níveis de explicação da realidade investigada, tendo como categorias de 

análise os seguintes aspectos: os organizacionais e estruturais; a prática dos profissionais; e a 
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opinião do usuário. Essa análise percorrerá os momentos da assistência ao pré-natal, ao parto, 

à criança e à doença que levou ao óbito. 

 

Fatores organizacionais e estruturais 

 

 A organização da Atenção Básica fundamenta-se nos princípios da Carta de Alma 

Ata os quais foram precursores dos eixos que estruturaram a formulação do SUS. Desde 

então, convivemos com todo um arcabouço ideológico e normativo para fazer valer um 

sistema que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, princípio maior que 

foi assegurado na Constituição Federal Brasileira, em 1988. Muitos são os desafios para 

assegurar tal direito, bem como operacionalizar os fundamentos da universalidade, 

integralidade e resolutividade desse Sistema, sem perder a qualidade da atenção prestada, o 

que demanda mobilizar conhecimentos e práticas políticas, sociais e biomédicas que se 

apresentam à Atenção Básica. Os aspectos organizacionais e estruturais desse nível de atenção 

fazem parte desse elenco, no que se refere à ESF. Nesse sentido, partimos da organização da 

rede de atenção Básica/ESF, no município de Natal, para analisarmos as questões 

relacionadas a esse nível de atenção em áreas de cobertura onde se encontravam os óbitos 

investigados. 

Assim, na descrição contextual de questões relativas à ESF, no que diz respeito a 

sua implantação e organização em Natal, foram encontradas várias situações referentes à 

dificuldade de acesso, que estão implicadas no processo de trabalho das equipes. Vale 

ressaltar, que esse fato não se deu somente no nível da Atenção Básica, mas também nos 

demais níveis do sistema. 

Na busca aos investigados em bairros que possuem USF, foi encontrado que 

quase metade dos óbitos não fazia parte da área de cobertura desses serviços. Essa situação 

gera conflitos no campo do direito ao acesso e no processo de organização das USF. Ao 

encontro dos participantes do estudo, foi relatado por uma mãe inicialmente selecionada como 

“de bairro que possuía ESF” e identificada em seu domicílio como residente em área de 

“claros assistenciais”, a seguinte fala: 

 

                                                      o pessoal do posto daqui de perto não vem na minha casa, quando eu preciso    
                                                      vou em outro posto (V.P.J.). 
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Ainda sobre essa questão, foi percebido que em algumas USF existem conflitos 

relativos ao cadastro/prontuários referentes à população coberta e descoberta, pois, algumas 

Unidades atendem de forma diferenciada populações dos chamados “claros assistenciais”. 

Essa questão de baixa cobertura em áreas urbanas, comum na grande parte das 

capitais brasileiras, como também nesse município, produz uma situação de iniqüidade em 

saúde quando fere o princípio da universalidade da atenção, e nesse caso, no que se refere ao 

modelo de Atenção Básica/ESF, ao criar uma situação de espaços privilegiados de assistência. 

Tal fato dificulta a substituição do modelo que favoreça a formação de uma rede de serviços 

de saúde articulada e integrada, com estabelecimento de vínculos com a comunidade de sua 

responsabilidade, que priorize as ações de promoção à saúde e que busque a co-participação 

comunitária, e dessa forma, possibilite um maior impacto nos indicadores referentes à saúde 

da criança. Diante dessas questões o MS (2005c, p. 200) recomenda que “para os grandes 

centros urbanos deve-se evitar a formação de ‘ilhas’ de população sem cobertura de Atenção 

Básica” (grifo do original).  

Ainda sobre a cobertura dessa Estratégia, o Plano Municipal de Saúde-triênio 

2006-2009 definiu como uma das diretrizes para aprimorar e qualificar a Atenção Básica em 

Natal, expandir as equipes da ESF para cobrir 77% da população (NATAL, 2006). Hoje o 

município cobre 45,42% e, para alcançar a meta do Plano, terá que enfrentar um dos grandes 

problemas para essa expansão, no que diz respeito à adesão e à permanência dos profissionais 

médicos para assumir sua função na ESF. Nesse processo, inserem-se questões relativas à 

formação profissional hospitalocêntrica, curativista e especializante, valorizada por grande 

parte dessa categoria profissional, bem como a vinculação trabalhista integral em regime de 

40 horas de modo precarizado. Essa situação pode comprometer os benefícios e a qualidade 

da atenção à saúde da criança na ESF e influenciar na reversão dos indicadores de mortalidade 

infantil evitável em Natal. 

Um fato observado no ano de ocorrência do caso estudado, no que diz respeito à 

cobertura de equipes completas para essa Estratégia, é que houve uma adequação do MS 

quanto à definição do cadastro de equipes implantadas. Nessa orientação, o MS migrou os 

dados do cadastro do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) para o Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que proporcionou a identificação do CPF 

dos profissionais com carga horária dupla. Tal fato acarretou um saldo negativo ao final do 

ano, pois em janeiro a cobertura dessa Estratégia foi de 44,79% e em dezembro baixou para 

41,9%. Essa ocorrência não se deu só no município de Natal, mas também no resto do país, o 
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que acarretou para algumas equipes a saída de profissionais médicos que atuavam em outros 

serviços públicos, como também o repasse de recurso por equipe completa implantada.  

Não foi relacionado nesse estudo, se as equipes estavam consistidas, ou seja, 

completas no ano de ocorrência dos casos, o que possibilitaria uma melhor avaliação dessa 

questão. 

Esses processos organizacionais de cobertura da ESF refletem na atenção ao pré-

natal, nascimento e assistência à criança. Nesse estudo, a assistência dada, em alguns casos, 

não cumpriu as diretrizes estabelecidas nas Normas para a Organização da Atenção Básica 

para o Programa Saúde da Família do MS (BRASIL, 2006a), no Manual Técnico do Pré-

Natal e Puerpério – Atenção Qualificada e Humanizada do MS (BRASIL, 2006b) e na 

Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 

Infantil do MS (BRASIL, 2004a). Duas importantes questões que emergiram do estudo, dizem 

respeito ao acesso e a assistência de qualidade, que nos casos estudados, não corresponderam 

às diretrizes estabelecidas nos documentos anteriormente referidos. 

O acesso aos serviços de saúde, mundialmente, vem se tornando problemático 

para um crescente número de pessoas, não só nos países em desenvolvimento, mas também 

nos industrializados (MAESENEER, 2008). 

 Essa complexa questão apresenta-se, no Brasil, em todas as esferas 

governamentais referentes ao SUS, o que, no município de Natal, pode estar refletindo na 

qualidade da assistência à saúde da população e, em particular, como um dos determinantes 

da mortalidade infantil evitável. 

A linha de cuidado da Atenção humanizada e qualificada à gestante e ao recém-

nascido enfatiza que a necessidade de melhorar o acesso, a cobertura e a qualidade da atenção, 

implica na reorganização do sistema de saúde (BRASIL, 2004b).  

Ao analisar os fatores organizacionais relativos à assistência ao pré-natal das mães 

das crianças que foram a óbito, encontramos que a maior parte dessas teve acesso garantido 

em USF para o seu acompanhamento, podendo denotar o vínculo e a responsabilização 

estabelecidos na maioria dos serviços. No entanto, para outras, o acesso ao serviço não se 

configurou dentro dos parâmetros pretendidos por elas ou estabelecidos pela política de 

atenção à saúde da mulher, tendo recorrido a outros estabelecimentos diferentes das USF. 

Um desses aspectos organizacionais diz respeito ao cadastro das famílias, o qual é 

realizado pelo ACS em visita a sua microárea onde identifica o novo morador, ou, quando o 

novo morador procura a Unidade para fazer o cadastro. Essa situação não tem um tempo 

definido para ocorrer, o ideal é que seja o mais precoce possível. Para tanto, depende da 



82 
 

presença permanente do ACS na área, como também do interesse e esclarecimento do 

morador sobre sua inserção (cadastro) na Unidade adscrita à área de sua residência.  

Para uma das mães, esse cadastro só ocorreu após três meses de moradia, quando 

o óbito já havia ocorrido. No processo de trabalho da equipe da ESF deve-se manter 

continuamente atualizadas as informações referentes ao cadastro das famílias, priorizando no 

planejamento local as situações a serem acompanhadas, como também desenvolver relações 

de vínculo e responsabilização com a população adscrita para a garantia de acesso (BRASIL, 

2001a). Fatos assim, podem vir a contribuir para a ocorrência de óbitos, o que no caso, se deu 

por prematuridade extrema, ou seja, reduzível por adequada atenção à mulher na gestação. 

O segundo aspecto organizacional está relacionado à realização de ligadura 

tubária na rede do SUS. Esse direito, inerente ao planejamento familiar, enquanto elemento 

integrante da saúde reprodutiva está garantido na Lei nº 9.263 de 12 de janeiro de 1996. A 

pouca oferta desses serviços na rede de referência e o grande número de gestantes que 

pleiteiam esse direito, apresenta-se como um ponto de estrangulamento para a integralidade 

das ações de saúde reprodutiva na ESF, o que favorece a muitas gestantes optarem em realizar 

o pré-natal noutros serviços, vislumbrando a possibilidade de realizar esse procedimento.  

Outro fator também relacionado ao acesso na atenção ao pré-natal, diz respeito à 

baixa cobertura de realização dos exames laboratoriais básicos, que devem ser realizados 

nesse nível de assistência. E, em se tratando das sorologias, essa situação evidenciou-se mais 

ainda. O relato de problemas de manutenção de equipamentos, a não chegada dos resultados à 

USF coletora, como também a falta de esclarecimento do local de referência para realização 

das sorologias mostra que os problemas relacionados com a logística para o funcionamento de 

laboratórios de referências com coletas em USF levaram mais uma vez ao não cumprimento 

do indicador de qualidade da assistência pré-natal quanto aos seis tipos de exames básicos que 

a gestante deve realizar (BRASIL, 2006b).   
O fato de uma das mães não ter recebido o resultado de exames coletados, levou à 

falta do diagnóstico e tratamento da sífilis em tempo hábil que reduzisse ao máximo a 

possibilidade da transmissão vertical, quando as manifestações clínicas podem levar aos 

quadros sintomáticos extremamente graves e potencialmente fatais. Como essa conduta não 

ocorreu, favoreceu a ocorrência de 01 óbito por sífilis congênita. Mesmo sabendo que o 

diagnóstico dessa patologia é de baixo custo e de pouca ou nenhuma dificuldade operacional, 

no Brasil, no ano de 2004, os dados de notificação revelaram que 78,8% das mães de crianças 

com sífilis congênita tinham realizado pré-natal (BRASIL, 2006b, p. 07).  



83 
 

Em relação às sorologias, é estabelecido pelo MS a realização do exame para 

detecção da hepatite B (HBsAg) e toxoplasmose quando houver disponibilidade desse serviço 

na rede municipal. Essa orientação aplica-se a Natal RN, pois este município tem uma rede de 

laboratórios própria organizada por Distritos Sanitários e rotina para solicitação de sorologias. 

A não realização dessas sorologias pela maioria das gestantes estudadas aponta para possíveis 

problemas relacionados com a organização da rede de apoio laboratorial desse município. 

Outra questão diz respeito aos problemas relacionados com a organização da rede 

de referência para consultas de especialidades médicas encaminhadas pelas USF, a qual 

mostrou ser mais uma das questões referentes ao acesso, pois a não disponibilidade de 

serviços de atenção ambulatorial especializado por Distrito Sanitário possivelmente favoreceu 

o não comparecimento da gestante à consulta agendada, justificado pela distância do seu 

domicílio ou pela falta de recurso para seu deslocamento. 

Porém, quando há disponibilidade de serviços/programas assistenciais em USF 

próximos às residências das gestantes, não quer dizer que o acesso esteja garantido, pois no 

caso investigado encontramos 01 mãe que no pré-natal foi encaminhada para o Programa de 

Risco Nutricional existente no serviço e não foi inscrita por falta de vaga. Nesse programa 

destinado às gestantes em risco nutricional consta da entrega diária de meio litro de leite até o 

primeiro mês após o parto. Constatou-se que a maioria das mães recebeu esse alimento no 

período da gestação. Essa ação preventiva na atenção à saúde da criança, dentre outras, sugere 

a importância desse programa para o bom indicador de peso ao nascer, apresentado, neste 

estudo, pelos pesos das crianças que foram a óbito. 

Uma atenção humanizada e de qualidade depende também da provisão de recursos 

e da organização baseada em protocolos técnicos e limites necessários. Nesse caso, a 

cobertura vacinal da antitetânica foi realizada em todas as mães, as quais foram encaminhadas 

para sala de vacina e se encontravam com vacinação em dia no momento do parto, cumprindo 

a meta estabelecida de vacinar 100% das mulheres gestantes com a dose imunizante 

(segunda), do esquema recomendado pelo MS ou dose de reforço em gestantes com esquema 

vacinal completo há mais de cinco anos. Nenhum óbito deu-se por causas imunopreveníveis. 

Outra questão referente ao acesso, fala da assistência farmacêutica quanto à 

dispensação de medicamentos para a prevenção e tratamento da anemia na gestação, pois 

mesmo mulheres saudáveis apresentam redução das concentrações de hemoglobina durante a 

gravidez não complicada. Quanto ao fornecimento dessa medicação, todas as USF possuem 

dispensários com elenco mínimo de medicamentos, nos quais os antianêmicos compõem tanto 

o elenco mínimo obrigatório para a atenção básica, como para os programas de saúde da 
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mulher. Mesmo com todo esse direcionamento, foi identificada uma mãe que não conseguiu 

receber essa medicação durante a sua gravidez.  

Todas essas questões referentes aos aspectos organizacionais levam a um 

questionamento sobre: de que forma estão se dando os processos de planejamento e 

programação local em USF e nos demais níveis de gestão da SMS-Natal, para possibilitar a 

identificação das reais necessidades da população e o direcionamento dos caminhos para a 

gestão do cuidado?  

Quanto ao acesso dos RN aos serviços de saúde deve ser realizado logo na 

primeira semana de vida, esse momento é designado pelo MS como a ação da “Primeira 

Semana Saúde Integral”, que consiste em atender integralmente a mulher e a criança na 

primeira semana de vida, através de visitas domiciliares e do acolhimento na Unidade de 

Saúde. Um momento oportuno dá-se a partir do 5º dia de nascimento, quando procuram a 

USF para a realização da triagem neonatal, momento importante para avaliar as condições de 

saúde do binômio mãe-filho, em função da vulnerabilidade ao risco de adoecer e morrer, 

dessa faixa etária (BRASIL, 2004a). 

Um aspecto organizacional detectado nas entrevistas relacionado à primeira 

semana de vida diz respeito ao acesso do RN à USF para realização da triagem neonatal. 

Apesar das causas da não realização do teste do pezinho nesse estudo não terem ligação com a 

falta de acesso, identificamos possíveis situações geradoras que podem possibilitar a não 

realização dessa triagem, pois uma criança realizou a coleta em outro serviço em função da 

falta de profissional por motivo de férias. Para essa mãe, a responsabilidade extrapolou a 

barreira da acessibilidade, mas para outras crianças que os pais não têm a conduta e 

responsabilidade de procurar outro serviço, pode significar a não realização dos exames, o que 

impossibilitaria o diagnóstico precoce de patologias que levam ao risco de morrer 

precocemente. Nos demais níveis da assistência, também houve questões referentes ao acesso 

a esses serviços por onde passaram as mães das crianças por ocasião do parto e as crianças por 

ocasião da doença que levou ao óbito. 

O conhecimento dessas questões insere-se na integralidade das ações da rede de 

saúde, na qual a Atenção Básica/ESF é percebida como o primeiro ponto de acesso da 

população aos serviços de saúde, funcionando como um “navegador por meio da atenção 

secundária e terciária e outros setores”, na perspectiva de controlar grande parte dos 

problemas de saúde (MAESENEER et al, 2008, p. 59).  

Nesse sentido, vale ressaltar a observação de campo a respeito do SAMU relativo 

à indagação sobre o acionamento desse serviço por ocasião do trabalho de parto, quando a 
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maioria das entrevistadas demonstrou em tom de crítica e risos sarcásticos o desconhecimento 

de suas finalidades, sendo comum a resposta de que esse serviço “não vem nesses casos”. Nas 

normas desse serviço, o atendimento à gestante só deve ser realizado quando há risco de 

morte da mãe ou do feto. Mas em outras situações, três mães que acionaram o SAMU no 

momento do agravamento do quadro que levou a criança a óbito conseguiram o atendimento 

ao chamado, esse fato torna claro o cumprimento das normas a que se destina esse serviço, 

pois as três crianças estavam em estado grave, tendo duas chegadas ao hospital já falecidas.  

A necessidade de acesso à UTI neonatal indicada logo após o nascimento foi 

garantida aos que precisaram, porém uma das crianças foi transferida no segundo dia para 

hospital de referência de cirurgia pediátrica e lá ocorreu situação de espera por leito de UTI.  

Segundo levantamento do Comitê de Mortalidade Infantil, Natal necessita de mais 12 leitos 

de UTI neonatais para cobrir a população do seu município, assim, é de se esperar que muitas 

vezes a escolha pela criança que vai ocupar o leito significa a chance de morrer e viver entre 

crianças. 

O acesso à internação hospitalar foi garantido a uma criança quando referenciada 

pela USF, episódio esse, não relacionado com a doença que levou ao óbito, mas significando 

que esse é o fluxo ideal do funcionamento em rede integrada, em que a necessidade é 

identificada pela Atenção Básica e garantida pela de Média ou Alta Complexidade.    

Conforme o relato da assistência à saúde prestada às mães e às crianças que foram 

a óbito, nesse caso estudado, percebe-se a necessidade de reorganização do sistema visando 

melhorar o acesso e a cobertura de serviços e ações na ESF. Essas ações devem se dar de 

forma articulada entre os 3 níveis da atenção, como forma de responder com qualidade as 

necessidade da atenção materno-infantil. Nessa organização, inserem-se também os sujeitos 

(os profissionais) e suas práticas no encontro com o outro: a gestante, a criança... Assim, a 

prática dos profissionais é mais uma questão que se apresenta aos determinantes sociais da 

saúde relacionados com a ocorrência de óbitos infantis evitáveis.   

 

A prática dos profissionais  

  

Um dos princípios da ESF trata do caráter substitutivo de práticas tradicionais 

baseadas na doença, para um novo processo de trabalho com ênfase na promoção da 

qualidade de vida e na resolubilidade da assistência. Várias foram as questões implicadas com 
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a organização dessa assistência, traduzida nas falas das mães. Porém, a essas questões 

somaram-se ainda as atitudes e práticas dos profissionais no processo de trabalho na Atenção 

Básica/ESF, que possivelmente, influenciaram na assistência dispensada à saúde das crianças 

que foram a óbito. 

Neste estudo, a descrição da prática dos profissionais refere-se às informações 

obtidas através dos questionamentos definidos a partir das Linhas de Ação voltadas para a 

atenção à saúde da criança, conforme a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 2004a). 

A fala das mães e a averiguação nos prontuários mostraram que a prática dos 

profissionais no nível da Atenção Básica apresenta questões relativas à responsabilização com 

a atenção, enquanto postura profissional; aos aspectos da gestão do cuidado, no que diz 

respeito à organização do sistema de saúde e dos seus serviços; e à prática normativa das 

ações nos campos de atuação da ESF, referentes à promoção da saúde; a prevenção de 

doenças e agravos; a assistência e o tratamento; e a reabilitação. (BRASIL, 2005a). 

Para entendermos a prática dos profissionais, temos que considerar que a matriz 

teórica do PSF é baseada na vigilância à saúde, sendo suas ações prioritariamente 

circunscritas a um território, de abrangência definido, constituído em espaços de 

responsabilização e vínculos das equipes. Esse espaço não deve ser entendido somente do 

ponto de vista geográfico e estrutural, mas também das suas relações (FRANCO; BUENO; 

MEHRY, 1999). 

Enquanto domicílios adscritos a um serviço de saúde, as famílias residentes se 

vinculam a Atenção Básica/ESF para resolução das questões sobre sua saúde. E, são nesses 

espaços que encontram os profissionais e suas práticas. O encontro que se dá entre o usuário e 

o profissional proporcionam o estabelecimento do vínculo, que se consolida a partir da 

confiança e segurança, do tratamento pessoal e do respeito ao outro.   

Um adequado estabelecimento do vínculo implica na possibilidade da qualidade 

do atendimento à mulher no pré-natal e à criança em seu nascimento e em seus primeiros anos 

de vida. Assim, as equipes devem “desenvolver esforços para oferecer atenção humanizada, 

valorizando a dimensão subjetiva e social nas suas práticas” (BRASIL, 2005a, p. 18), o que 

denota uma mudança de postura para lidar com a complexidade dos determinantes sociais da 

saúde. 

Portanto, no que se refere à atenção ao pré-natal, foi observado que a postura 

crítica do profissional ao julgar a gestante por ela estar novamente grávida, não ajudou a 

construir o conhecimento sobre si mesmo e, sim, favoreceu o seu afastamento ao serviço. Esse 
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fato influenciou o indicador de qualidade da atenção ao pré-natal, estabelecido pelo MS, no 

que se refere ao seu início até o quarto mês de gestação. 

Assim, o vínculo profissional, ressaltado como um ponto positivo da Estratégia 

não ocorreu, o que chama a atenção para a negação do princípio da liberdade de escolha e a 

aplicação da clínica ampliada, “feridos” por essa atitude, ao desconsiderar a subjetividade do 

encontro, que, muitas vezes, não oportuniza o vínculo, o processo de confiança mútua e a 

comunicação. 

Outra questão que se apresentou à prática dos profissionais está relacionada à 

gestão do cuidado, na qual a ação deve estar orientada pelas novas visões de práticas 

concebidas pelo modelo ampliado de atenção à saúde. Essa gestão, por ser voltada para o 

cuidado integral e para a promoção à saúde, atribui ao usuário à condição de cidadão, 

protagonista do seu cuidado, o que se torna um grande desafio aos profissionais e gestores, 

nesse nível da atenção (ERDMANN, 2006). 

Na gestão do cuidado à criança prevê-se um conjunto de ações programáticas 

visando à atenção ao pré-natal, dentre elas, a consulta médica e de enfermagem. A falta de 

comparecimento consecutivo do profissional à consulta agendada levou à insatisfação de uma 

gestante assídua ao serviço, além de se caracterizar como uma perda de oportunidade na 

vigilância a saúde da mulher nessa condição.  

O não acolhimento por esse profissional e também pelos outros membros da 

equipe pode demonstrar dificuldades do trabalho coletivo no que tange à responsabilização 

com a clientela e à programação das agendas. Na ocorrência dessas situações, estima-se 

promover a visita domiciliar pelo ACS para remarcação da consulta, antecipadamente, o que 

proporcionaria a satisfação da usuária do serviço, fato que também não ocorreu. 

É também critério fundamental para a qualidade do pré-natal, o apoio diagnóstico. 

A realização dos exames de rotina foi assegurada a todas as gestantes, evidenciando essa 

prática em todos os serviços. Porém, foi identificado falhas no acesso para a realização das 

sorologias, o que denota questões relativas à gestão da rede laboratorial.  

Esse fato, ocorrido a uma das mães que teve sífilis na gestação e cujo filho morreu 

por complicações da forma congênita dessa patologia, acena para dificuldades operacionais da 

rede de serviços de diagnóstico laboratorial clínico, o que possivelmente comprometeu o 

diagnóstico em tempo hábil. Essa questão remete a discussão de aspectos organizacionais e 

estruturais do sistema de saúde enquanto determinantes do processo saúde-doença que 

influenciam na prática do profissional da ESF. 
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Ainda se apresentou como problema relativo à gestão do cuidado, a não realização 

da coleta de material para a triagem neonatal, em função do profissional se encontrar de 

férias. Nesse caso, observamos a existência de questões que podem estar relacionadas com a 

falta de treinamento de todos os profissionais da equipe de enfermagem para realização desse 

procedimento, o que vem sendo preocupação do MS na implementação da educação 

permanente em serviço, pois, dessa forma, evitar-se-iam situações desse tipo.  

Segundo a portaria nº 648 de março 2006 do MS, uma das atribuições específicas 

do Enfermeiro é “contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar 

de Enfermagem, ACD E THD”. Portanto, essa questão de educação em serviço deve se inserir 

no processo de trabalho do Enfermeiro visando à melhoria da atenção à saúde da criança. 

As práticas de saúde no âmbito da Atenção Básica/ESF devem abranger todas as 

etapas referentes ao processo saúde-doença e suas áreas de intervenção. Nas ações nos 

campos de atuação da ESF observou-se que essas práticas encontram-se no campo da 

promoção da saúde; prevenção de doenças e agravos; assistência e tratamento; e, reabilitação 

devendo estar inseridas no processo de trabalho dos profissionais nessa Estratégia, para o 

alcance da integralidade e da atenção de qualidade (BRASIL, 2005a). 

Na ESF, a prática da promoção da saúde, no que se refere à atenção à criança, 

deve desenvolver ações educativas individuais ou em grupos, estas ações, dizem respeito às 

intervenções nos fatores de risco e deve enfocar os aspectos de melhoria de saúde e qualidade 

de vida (BRASIL, 2004a). 

As orientações sobre aleitamento materno e sobre a referência para o parto foram 

apresentadas à maioria das gestantes que realizaram o pré-natal. Porém, não houve orientação 

sobre o trabalho de parto. Para um acompanhamento pré-natal adequado, a gestante deve estar 

informada e preparada para o trabalho de parto e o parto, pois grande parte dos óbitos no 

Brasil está relacionada a esses momentos (LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002). 

Os profissionais que atenderam ao pré-natal em USF orientaram as gestantes 

quanto à maternidade de referência para o parto no sentido da regulação dessa assistência. O 

que se pode denotar que os profissionais desses serviços têm, em sua prática educativa, a idéia 

do funcionamento da rede, visando à garantia da integralidade das ações na atenção ao parto. 

A visita domiciliar destinada aos neonatos na primeira semana de vida 

configurou-se também como um dos espaços de fortalecimento das ações educativas na ESF, 

relativas, principalmente, às orientações de incentivo ao aleitamento materno e à necessidade 

de comparecimento à Unidade para o acolhimento da “primeira semana de saúde integral” 

(BRASIL, 2004a). 
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Quanto à prática educativa em grupos, a forma de compreender os aspectos da 

gestação contou com a participação de boa parte das mães entrevistadas. Os assuntos 

abordados referiram-se aos aspectos orientados pelo MS (BRASIL, 2006b, p. 33) definido 

como “os que devem ser abordados nas ações educativas no pré-natal”. Os assuntos 

trabalhados nessa atividade de grupo foram, predominantemente, referentes ao incentivo ao 

aleitamento materno, porém foi constatado que a maioria das crianças que foram a óbito não 

recebeu aleitamento materno exclusivo. 

Um fato chamou a atenção, quando as mães lembravam com dificuldade os 

assuntos que tinham sido abordados. Essa questão sugere que, dentre outros fatores, a 

metodologia empregada não favoreceu a assimilação do conhecimento. Muitas vezes, a 

prática educativa dos profissionais na ESF está pautada em metodologias tradicionais, que 

transmitem as informações de forma verticalizada, constituindo ditados e ordens de 

comportamentos. A adoção de práticas educativas mais horizontais, diferentemente da 

primeira, favorece o conhecimento da realidade local, a problematização e a busca coletiva 

pela sua resolutividade.  

Para o MS (BRASIL, 2006b, p. 32). 

 
 
informações sobre as diferentes vivências devem ser trocadas entre as mulheres e os 
profissionais de saúde. Essa possibilidade de intercâmbio de experiências e 
conhecimentos é considerada a melhor forma de promover a compreensão do 
processo de gestação. 
 
 

Foi identificado ainda, que nenhuma mãe participou de atividades educativas em 

grupos sobre conteúdos de cuidados à criança. As ações educativas - para grupos de mães de 

crianças em acompanhamento do crescimento e desenvolvimento - parecem não ser uma 

prática das USF estudadas. O que se observou foi a inserção dessa temática em reuniões 

educativas de grupos de gestantes. 

O campo da promoção da saúde é definido como o processo de habilitação das 

pessoas para que aumentem seu controle sobre e melhorem sua saúde (OMS, 1986). Assim, 

faz-se necessário que os serviços de saúde promovam numa perspectiva integral, a articulação 

de saberes técnicos e populares para tornar os indivíduos aptos a esse controle.  

No que se refere à prevenção de doenças e agravos, a prática dos profissionais dá-

se no nível da prevenção primária intervindo nos fatores de risco, ou seja, nos determinantes 

sociais da saúde. Também se refere à proteção específica, no sentido de evitar o aparecimento 
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das doenças. Para sua maior efetividade, esse campo de atuação utiliza a promoção da saúde 

(BRASIL, 2005a). 

A realização da visita domiciliar na primeira semana de vida das crianças indica 

neste estudo, a disseminação dessa ação na ESF, sendo o ACS o profissional mais relacionado 

com essa prática, seguido do Enfermeiro. Ao longo da inserção do PACS, houve um grande 

investimento em educação permanente voltada para as ações educativas e de vigilância à 

criança menor de 2 anos. Porém, é necessário um comprometimento maior dos demais 

profissionais, nessa ação, visando o compartilhamento dos saberes específicos para a 

qualidade do trabalho em equipe, esse que é um dos princípios da ESF. 

Uma das atribuições do ACS é visitar mensalmente todos os domicílios de sua 

microárea, como também desenvolver atividades de vigilância à saúde principalmente, 

àqueles em situação de risco (BRASIL, 2006a). Neste estudo, observou-se que a maioria das 

crianças não recebeu visita domiciliar por ocasião da doença que levou ao óbito. Tal situação 

pode ter acontecido, em decorrência da conformação dos territórios, como também em função 

da inadequação das práticas de visita domiciliar. Assim, pode acarretar o desconhecimento 

das doenças prevalentes na infância, o que em tempo hábil, possibilitaria o acolhimento à 

criança doente na USF. 

Ainda no campo da prevenção de doenças e agravos, no que tange à saúde bucal, 

foi observado que nenhuma criança recebeu atenção odontológica. Salientando que todas as 

USF de sua área de adscrição possuem equipes de saúde bucal implantadas. Uma das 

atribuições dessa equipe é realizar a atenção integral em saúde bucal da criança, com o 

objetivo de construir hábitos alimentares saudáveis desde os primeiros meses de vida 

(BRASIL, 2004a). Para essa linha de cuidado da atenção integral à criança, faz-se necessário 

que a equipe de saúde bucal otimize os momentos da vinda do recém-nascido à USF para 

desenvolver a “clínica do bebê”. Um momento oportuno dá-se na vinda ao serviço para coleta 

do “teste do pezinho”. Apesar da maioria das crianças terem comparecido à Unidade para 

realizar essa coleta, não houve atuação da equipe de saúde bucal nessa atenção. 

No que se refere à proteção específica para prevenção de doenças e agravos, é 

estabelecido como rotina do pré-natal, a proteção contra o tétano neonatal. Neste estudo, todas 

as gestantes foram encaminhadas oportunamente para a vacinação antitetânica, o que 

caracteriza, possivelmente, uma prática assimilada pelos profissionais da ESF. A prevenção 

específica adota a prática de enfoque na redução dos fatores de risco para indivíduos e grupos 

sociais, utilizando os conhecimentos e metodologias acumuladas pela saúde coletiva 

(BRASIL, 2005a, p. 18). 
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Ainda nesse aspecto, observou-se que devido às crianças não terem recebido 

acompanhamento do CD ou em decorrência de óbito prematuro ainda na instituição 

hospitalar, não foi verificada uma boa assiduidade ao serviço de imunização, constando 

apenas de três crianças com a vacinação em dia por ocasião do óbito. Tal fato requer o 

fortalecimento de ações de proteção e vigilância à saúde, o que poderia minimizar os agravos 

aos infantis. 

Outro campo de prática da ESF refere-se à assistência e tratamento, que se 

encontram no nível da prevenção secundária e sua esfera de atuação dirige-se ao 

reconhecimento precoce da doença e a adoção de medidas de tratamento integral em 

conformidade com a atual tecnologia em saúde. Para isso, faz-se necessário assegurar 

condições de trabalho que garantam a qualidade do atendimento, como também a referência 

aos demais níveis da assistência (BRASIL, 2005a, p. 19). 

Sobre essa ótica, o estudo averiguou a partir das citações das mães, a ocorrência 

de patologias na gestação no intuito de relacionar os achados com as necessidades de 

definição do alto risco e/ ou de encaminhamentos para assistência especializada, como 

também a sua possível relação para a ocorrência dos óbitos. As duas patologias de maior 

incidência foram a infecção do trato urinário e a sífilis em gestante.  

Também foi detectada uma prevalência de 2,0% de casos de sífilis na gestação, o 

que foi superior à encontrada pelo MS no Brasil, no ano de 2004, quando 1,6% das gestantes 

tiveram essa intercorrência. A sífilis congênita é um marcador da qualidade da assistência à 

saúde da criança, sendo considerado pelo MS que o seu diagnóstico e tratamento podem ser 

realizados com baixo custo e pouca ou nenhuma dificuldade operacional (BRASIL, 2006b, p. 

07). Essa importante prevalência denota, além de outras questões, falhas nas ações relativas à 

saúde da mulher com ênfase às doenças sexualmente transmissíveis. 

Quanto à ocorrência de infecção urinária, representa para o MS “a complicação 

clínica mais freqüente na gravidez” (BRASIL, 2006b, p. 109), a qual pode levar às 

complicações que desencadeiam o trabalho de parto prematuro, anemia e restrição do 

crescimento intra-uterino. Os dados coletados por este estudo são insuficientes para 

inferirmos a relação da causa de óbito do RN com a conduta médica no pré-natal para essa 

patologia, mesmo sabendo que as mães dos dois partos prematuros não indicaram a 

ocorrência de infecção urinária na gestação.  

Em relação à assistência e tratamento, foram investigadas as ações voltadas para a 

profilaxia e tratamento da anemia, em função da suscetibilidade do agravo em gestantes, pois 

se estima que a média nacional de prevalência de anemia nessa fase da vida é de 30% 
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(BRASIL, 2006b, p.07). Em função dessa situação, o MS inseriu, no nível da Atenção 

Básica/ESF, o Programa Nacional de Suplementação de Ferro para o grupo. Nesse caso, os 

profissionais executaram a conduta estabelecida para a maioria das gestantes que fizeram o 

pré-natal, o que possivelmente favoreceu o indicador de peso ao nascer em crianças a termo. 

Na assistência e tratamento à criança, foi identificado que os RN tiveram 

assistência das USF para resolução dos problemas ocorridos nas primeiras semanas de vida, 

tendo recebido ajuda dos profissionais para o estabelecimento da amamentação, acolhidas 

para atendimento das queixas, como também encaminhadas para internação. Parece que o 

acolhimento - nessa fase da vida - nessas Unidades dá-se de forma resolutiva. Além da 

participação dos profissionais da equipe nesse atendimento, foi identificada a inserção do 

enfermeirando no campo dessa prática de vigilância a situações de risco, fato este, que 

possibilitará o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à sua formação, 

para atuar no novo modelo de atenção. 

Apesar da assistência dada na primeira semana de vida, o mesmo não ocorreu no 

momento da doença que levou ao óbito, pois foi identificada a falta de acolhimento para a 

única criança que procurou a USF. Além do que, houve falhas nos mecanismos de vigilância 

preconizados para o acompanhamento de crianças menores de dois anos, estabelecido como 

indicador de qualidade dessa atenção. 

O acolhimento é um dos princípios norteadores do cuidado na saúde à criança. 

Toda Unidade deve estabelecer mecanismos de escuta qualificada, de forma humanizada e 

cidadã, assegurando o encaminhamento ideal para as necessidades da demanda (BRASIL, 

2004a). No caso, a mãe relata ter procurado a Unidade, quando falou com o ACS e este 

informou a falta de vaga para atendimento médico, sem valorizar a queixa, não direcionando 

para outro profissional que pudesse avaliar a situação, nem mesmo dando a opção de ser 

atendida no outro turno ou dia, além de que, a vigilância a essa criança poderia ter sido 

realizada por meio de visita domiciliar, o que não ocorreu. 

Assim também, a consulta médica não deveria ter sido a única proposta de 

atendimento, pois toda a equipe deve participar da assistência e resolução dos problemas do 

usuário, visto que se tratava de doença prevalente na infância, que leva ao maior número de 

internações hospitalares e em mortes em crianças menores de 01 ano. Esse olhar para as 

doenças prevalentes na infância demanda capacitação para as equipes visando a uma atenção 

qualificada com continuidade, até a resolução completa do problema (BRASIL, 2003).  

Essa postura não acolhedora em que a Unidade/equipe não assume o paciente nem 

estabelece compromisso e responsabilidade sobre as necessidades de saúde através do 
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acolhimento à criança no momento oportuno, favorece a ocorrência desses casos (BRASIL, 

2004a). Neste estudo, o óbito por broncopneumonia reduzível por ações adequadas de 

diagnóstico e tratamento, que se deu após dois dias da procura a USF, pode estar relacionado 

à qualidade do acolhimento prestado a essa criança. 

Outra questão, relativa à assistência e tratamento, diz respeito à garantia de 

referência aos níveis de atenção. O trabalho da ESF deve prestar assistência resolutiva, para 

isso, é necessário articular os demais níveis da atenção visando garantir a integralidade no 

cuidado. Na gestação, apesar de grande parte dos problemas serem solucionados com 

procedimentos simples, uma parcela das gestantes necessitará de técnicas mais especializadas, 

devendo ser encaminhadas para os demais níveis da assistência, pois é nesse grupo que se 

origina a maior parte da mortalidade infantil (BRASIL, 2001a). 

No caso estudado, as patologias/situações que ocorreram na gestação foram 

conduzidas na sua maioria no nível da Atenção Básica, nenhuma gestante foi encaminhada 

para especialidades médicas pelo serviço de pré-natal. A Atenção Básica, num nível acessível 

pode controlar 90% da maioria dos problemas de saúde (MAESENEER, 2008). Neste estudo, 

as situações que se apresentaram no pré-natal corresponderam próximas a esse indicador, 

podendo estar sugerindo grau de resolubilidade adequado.  

Diante das percepções acerca da prática dos profissionais nesse nível de atenção, 

que se deram às crianças que foram a óbito por causas evitáveis, observamos a necessidade de 

uma atenção mais humanizada e acolhedora. O que demanda a utilização da clínica ampliada, 

que assegure a escuta qualificada e o respeito e compromisso com o paciente, na perspectiva 

da atenção integral. Para isso, o profissional deve estabelecer o sentido de alteridade, colocar-

se no lugar do outro, respeitando as suas individualidades emocionais, sociais, culturais e não 

somente ao cuidado biológico. Esse fato evidencia o despreparo de alguns profissionais para 

essa nova forma de se fazer saúde na Atenção Básica, em que os valores humanitários passam 

a valer para uma atenção de qualidade, e mais ainda, podem ser determinantes para a 

mortalidade infantil evitável. 

Faz-se necessário também relacionarmos o normativo com a prática. Para isso, o 

conhecimento teórico absorvido na formação profissional e na prática, como também nos 

processos de educação permanente e no acesso a informações que se dispõem para a gestão e 

profissionais dos serviços de saúde, pode definir uma prática na AB baseada em evidências. 

Prática essa, que favorece a qualidade dessa assistência e, conseqüentemente, a reversão do 

quadro de iniqüidades para a mortalidade infantil. Assim, descrevendo a organização/estrutura 

e a prática dos profissionais nessa Estratégia a partir do que foi encontrado, percebe-se que os 
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seus princípios não foram atendidos na íntegra. Para sedimentar essa análise faz-se necessária 

à opinião dos usuários sobre essa assistência, o que propiciará um olhar cidadão, como 

resultado de todo o processo que se deu no sistema de saúde.  

  

5.3 OPINIÃO DAS MÃES SOBRE A ASSISTÊNCIA PRESTADA À SAÚDE DA 

CRIANÇA DO NASCIMENTO AO ÓBITO: O SUBJETIVO, O PESSOAL, A 

CONSTRUÇÃO SOCIAL 

          

 Este estudo buscou através da opinião das mães, favorecer a prática da análise da 

realidade dos serviços, como um dos mecanismos para o desenvolvimento de processos 

avaliativos do controle social. Dessa forma, propiciou revelar questões que vão além dos 

indicadores, o que poderá contribuir para a reorganização dos serviços de saúde com base na 

humanização do atendimento. Conforme estudo de Goulart, Somarriba e Xavier (2005, p. 

716), ao investigar a morte infantil sob a perspectiva das mães, encontram-se “aspectos 

referentes a percepções, significados, explicações, juízos, relevâncias, trajetórias e 

circunstâncias”. No presente estudo foi encontrado também esses aspectos. 

A análise neste item levou em consideração a opinião das mães, em relação à 

assistência ao pré-natal, ao parto, e à criança, como também sobre o que levou a criança ao 

óbito. Ao reconstituírem suas histórias, as mães explicitaram suas percepções sobre uma série 

de eventos dessa assistência, que iniciou na gestação e culminou com a morte da criança. Uma 

mãe, por ser adotiva, não pôde fazer a avaliação dos três primeiros aspectos. 

Na atenção ao pré-natal, quando indagadas como elas consideraram o atendimento 

que tiveram, cinco afirmaram que foi “mais ou menos”; duas avaliaram como “bom e muito 

bom”; e duas consideraram como “ruim”. As mães que descreveram a assistência como “mais 

ou menos”, apontaram questões negativas como predominantes e aspectos positivos menos 

citados. Nessas falas, os aspectos negativos foram enfáticos quanto à relação interpessoal; à 

prática dos profissionais; ao processo organizacional do cadastro das famílias; e ao 

sentimento pela ocorrência do óbito.  

Nas falas inerentes à relação interpessoal, as mães descreveram a forma de 

tratamento ocorrida no encontro de alguns profissionais com o usuário e a falta do 

profissional à consulta agendada; quanto à prática dos profissionais, relataram que o 

atendimento médico foi insatisfatório decorrente da falta de atenção à paciente, da rapidez das 
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consultas, da falta da ausculta do feto; da interpretação e comunicação dos achados clínicos; 

da falta de profissionais à consulta agendada; além de alguns profissionais serem 

considerados como ignorantes. Já em relação ao processo organizacional do cadastro das 

famílias, houve reclamação quanto à demora para o cadastro da família; e, por fim, o 

sentimento pela ocorrência do óbito, refletindo na opinião sobre a assistência. 

Em todas as conceituações dadas a essa assistência, houve o predomínio das 

questões relativas à forma de tratamento, as quais estiveram vinculadas à relação usuário-

serviço sob o olhar específico da acessibilidade, que dizem respeito à prática dos profissionais 

no que se refere à humanização da atenção e seus aspectos relacionados ao acolhimento. 

Um dos grandes desafios para o SUS é garantir uma relação qualificada 

trabalhador-usuário, na perspectiva da atenção integral que se busca nesse novo modelo. 

Visando essa qualificação, foi criada a Política Nacional de Humanização (PNH) para o SUS 

(BRASIL, 2008b, p. 08), na qual humanizar é a “valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de produção de saúde: usuário, trabalhadores e gestores”.  

Essa Política tem como uma das suas diretrizes o acolhimento, que se baseia na 

garantia da acessibilidade universal, em que o serviço de saúde assume sua função precípua - 

a de acolher, escutar e dar uma resposta positiva - capaz de resolver os problemas de saúde da 

população. Todos os profissionais devem estar preparados para receber a demanda que 

procura a Unidade de saúde, o que garante a acessibilidade universal. Para isso, é necessário 

que o processo de trabalho esteja adequado para esse acolher, além de que, a relação 

trabalhador-usuário deve se dar por parâmetros humanitários de solidariedade e cidadania 

(FRANCO; BUENO; MERHY, 1999). 

Visando os princípios da ESF, a postura acolhedora deve ser a lógica dessa prática 

de saúde. Assim, ao identificarmos na fala das mães que alguns profissionais foram 

considerados “ignorantes”, percebemos os aspectos negativos no que diz respeito às relações 

estabelecidas entre profissionais de saúde e usuários, no que se refere à humanização e escuta 

qualificada dos seus problemas e demandas.  

Quando a mãe admitiu que um dos profissionais que teve essa postura foi o 

arquivista, retratou uma queixa comum a esse setor, o qual na maioria das vezes é o primeiro 

contato no serviço. A ele é dado o papel da “recepção”, culturalmente empregado em 

Unidades de saúde, o que por falta de um redirecionamento do processo de trabalho voltado 

para o acolhimento, muitas vezes, favorece a permanência da forma de tratamento 

contraditória ao novo modelo que se quer estabelecer. Para esse redirecionamento, faz-se 

necessário também o desenvolvimento de processos de educação permanentes envolvendo 
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todos os profissionais do serviço. Desse modo, o arquivo passaria a constituir uma passagem 

para o acolhimento aos processos de produção de saúde, e não a única opção de entrada aos 

serviços. 

Nessa relação interpessoal, o cumprimento do aprazamento de consultas deve ser 

considerado como prerrogativa de um vínculo pautado no respeito ao outro. A fala a seguir 

retrata essa questão:  

 
 
sempre quando você não faz o PN, as médicas dizem que você é descuidada, que 
tem que se cuidar, mas aí, ás vezes, você chega no dia da sua consulta, é marcada e 
a pessoa pra lhe atender não está lá, tem faltado (C 9). 
 
 

Mesmo prevendo que situações inusitadas possam levar à falta do profissional ao 

serviço, a ocorrência dessa situação por duas vezes para uma mesma gestante na consulta de 

pré-natal supõe a falta de apreço para a garantia de um vínculo qualificado. Várias estratégias 

podem ser pensadas pela equipe no sentido de contornar essa situação, o que poderia 

favorecer o grau de satisfação do usuário e sua opinião sobre a qualidade dessa assistência. 

Quanto às questões relacionadas com a prática dos profissionais no que se refere 

às situações cuja intervenção necessita de uma maior atenção às necessidades da paciente, e 

não necessariamente a uma prática medicamentosa, foi ressaltado por uma gestante, quando 

falou: 

 
 
deveria ser uma atenção melhor, porque tem gravidez que a pessoa não passa bem, 
com condição até difícil (social). E, deveria completar com um atendimento melhor, 
pra pessoa ficar mais animada pra passar por esse período da vida da pessoa (C 1). 
 

 

Ao comentar que além das condições biológicas da fase gravídica soma-se a 

condição difícil referente às questões sociais, a gestante implora, na sua simplicidade, por 

uma atenção que responda as suas reais necessidades de saúde. Essa percepção de saúde 

requer posturas profissionais de escuta qualificada no sentido de uma atuação baseada na 

clínica ampliada. Para o MS, essa clínica implica numa abordagem que vai além da doença e 

suas queixas, ao encontro da construção do vínculo terapêutico, buscando aumentar o grau de 

autonomia dos sujeitos (BRASIL, 2008b). 

Ainda quanto às questões referentes à prática dos profissionais, o relato de uma 

gestante apontou para a falta de valorização da clínica, que requer disponibilidade de tempo 

na consulta e garantia do direito do usuário às informações sobre os achados clínicos. O 

depoimento a seguir retrata esta opinião, 
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                                                   o médico deveria ter mais atenção com a pessoa , [...] a consulta era rápida [...] 
meus outros 3 filhos a médica não mandou fazer ultrassonografia, nem nada, todos 
os filhos normais, mas ela media , auscultava, dizia se estava bem (C 5). 

 
 

Quando a gestante reclamou que a consulta médica era rápida e que era solicitado 

ultrassonografia, mas não eram realizados os procedimentos de exame físico, ela ressalta a 

valorização do uso de tecnologias médicas em detrimento da valorização da clínica. Esta 

gestante que não foi acompanhada pela USF, realizou o pré-natal em ambulatório de hospital 

de referência.  

Ainda como um problema relativo à necessidade da clínica ampliada nos 

processos do cuidado, observa-se que essa atenção foi centrada em procedimentos de exames 

e medicação. Essa questão é apontada por Cunha (2008) como uma postura médica hospitalar, 

em que a valorização desses procedimentos contrapõe-se aos da Atenção Básica, na qual o 

diagnóstico e a respectiva conduta é parte do projeto terapêutico (CUNHA, 2008). Assim, 

supõe-se que em função das demais gestantes que realizaram pré-natal nas USF não terem 

referido essas questões, essa prática não foi constatada nesse espaço da atenção.  

Quanto aos aspectos positivos relativos à opinião “mais ou menos” da assistência 

ao pré-natal, também foi ressaltado pelas mães a forma de tratamento dos profissionais, aqui 

considerado positivamente. As gestantes relataram o bom cuidado e tratamento dos 

profissionais, Médicos e Enfermeiros. Esse dado aponta a possibilidade de estabelecimento do 

vínculo, proporcionada, possivelmente, por uma escuta qualificada desses profissionais, nos 

processos de produção da saúde nesse serviço.  

Ainda se apresentaram, na opinião das mães, questões relacionadas à falta da 

visita domiciliar do ACS, quando a mãe achou que o pré-natal foi “mais ou menos”, em 

função da falta do seu acompanhamento no domicílio. A gestante relatou que o ACS do 

serviço onde ela fez o pré-natal não realizou as visitas domiciliares, uma vez que utilizou o 

prontuário da irmã para fazê-lo, tendo em vista que a sua família residia há três meses em 

outra área, e ainda não tinha sido cadastrada. Não sendo, portanto, da responsabilidade do 

ACS fazer a cobertura dessa área. Esta questão, já referida anteriormente, reflete o processo 

de trabalho dessa Estratégia no que se refere à atualização do cadastro das famílias, 

constituindo, portanto, um elemento dos aspectos organizacionais da atenção, em que a visita 

domiciliar é fator importante para o acompanhamento do pré-natal. 

E por último, o aspecto negativo do atendimento está relacionado ao sentimento 

de ter perdido o filho, o que condicionou a opinião da mãe que ficou chateada com o 

atendimento. Conforme fala a seguir:  
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                                                   não gostei, minha filha faleceu e eu fiquei chateada com o atendimento não sei 
se botei isso na cabeça, fiquei com complexo, sistema nervoso (C 2).  

 
 

Quando o resultado de um conjunto de ações e situações transcorre para um 

evento negativo, no caso o óbito infantil, o sentimento de revolta pelo ocorrido pode 

influenciar a opinião sobre a questão. Para essa situação em que a dor pela morte do filho 

anula a capacidade de elaborar o luto, o sentimento de culpa e todas as circunstâncias que 

levaram ao óbito, é necessário que haja uma rede social de apoio a essas mães (GOULART, 

SOMARRIBA E XAVIER, 2005). Na ESF devem ser mobilizadas ações que respondam a 

essa necessidade de apoio ao luto.  

Para as que consideraram como “bom e muito bom” o atendimento no pré-natal, 

mais uma vez a forma de tratamento dos profissionais foi ressaltada, seguido do bom 

cuidado, da comunicação adequada e da assiduidade dos profissionais. 

No tocante à forma de tratamento dos profissionais, estas julgaram os Médicos e 

os Enfermeiros como “bons” profissionais. Quanto ao bom cuidado que receberam, as 

informantes relacionaram a presença do profissional às consultas agendadas. Já em relação ao 

diálogo esclarecedor, ressaltaram a forma de explicar e conversar dos profissionais.  

Uma das genitoras que considerou como “bom e muito bom” realizou o pré-natal 

em UBS, porque achava a médica “boa” e vislumbrava a possibilidade de realização de 

laqueadura tubária, já que a médica trabalhava em hospital conveniado ao SUS e orientava as 

gestantes a procurar esse hospital. O depoimento a seguir retrata isso:  

                                             
 
  eles cuidavam muito bem da gente, tratavam muito bem, no dia que era para a 

gente marcar [a consulta], eles estavam, tanto que era gente que só!... porque lá era 
muito bom quando era essa médica (C6). 

 
 

Quando a opinião sobre a assistência ao pré-natal foi “ruim”, atribuiu-se à: 

assiduidade e pontualidade dos profissionais; ao acolhimento; a forma de tratamento; e, a 

falta de comunicação e informação sobre os programas. As mães consideraram assiduidade e 

pontualidade quando expressavam o não cumprimento do horário por parte dos Enfermeiros; 

as questões sobre acolhimento foram relativo ao não atendimento aos casos de urgência, só 

sendo atendido quem estava marcado; a forma de tratamento novamente classificou o 

profissional como “ignorante” só que dessa vez, em relação às Enfermeiras; e, a falta de 

comunicação e informação sobre os programas quando uma mãe concluiu que desconhecia 

alguns programas que foram indagados na entrevista. A seguir falas relacionadas a essa 

questão: 
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 porque o atendimento é péssimo. As enfermeiras chegam à hora que quer, aí, só 
atendem. Vão a hora que quer... às vezes ainda deixam a gente esperando que só... ás 
vezes ainda não querem atender, a gente chega, ás vezes, com urgência, com os bebês 
tudo com febre e aí não querem atender, só querem atender quem chega, quem ta lá, 
aquelas pessoas ali. Depois não querem, ignorantes, são (C 4). 
 
 
pelas perguntas que a senhora fez eu não participei de nenhum Programa. Como eles 

                                           iam lá na minha casa, era para eu ficar sabendo (C 8). 
 
 

Quando se referiu ao tratamento dado pela Enfermeira, a informante relacionou as 

questões relativas ao processo de trabalho naquela Unidade, quando o Enfermeiro por estar 

atendendo à demanda programada, não se dispõe a receber os casos de “urgência”, assim 

relatado pelas mães, quando as crianças chegam ao serviço com febre. Essa questão mostra 

que nesse serviço o processo de trabalho em equipe pode não estar organizado na perspectiva 

de atender a todos que procuram a Unidade, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura 

capaz de acolher. Nessa situação, parece que o acolhimento está centrado na figura do 

Enfermeiro e que sua agenda não estava programada para atendimentos dos casos agudizados 

que chegam rotineiramente ao serviço.  

Esse fato indica possivelmente, que nem toda a equipe está implicada na escuta e 

resolução dos problemas do usuário. Segundo o MS, alguns serviços podem se organizar na 

lógica de um grupo especializado em promover o primeiro contado do usuário com a Unidade 

de saúde, em que pode utilizar a avaliação com classificação de risco, através de protocolos 

que identificam o grau de necessidade do usuário (BRASIL, 2004a, p. 16). Essa forma de 

organização apresenta-se como uma alternativa do acolhimento em USF, já em prática por 

alguns serviços nesse município.  

Quando a opinião do pré-natal foi “ruim”, em função da falta de conhecimento 

das ações/programas ofertados pelos serviços de saúde, inserem-se questões relativas aos 

princípios da integralidade das ações, quando a equipe deve buscar alternativas existentes no 

serviço e além dele, no sistema de referência e outros setores afins. Para tanto, faz-se 

necessário à identificação dos riscos e vulnerabilidades individuais, da família e da 

comunidade, como também o conhecimento da população sobre as ações/programas 

ofertados. Essa prática requer o desenvolvimento da clínica ampliada, como também de 

mecanismos de comunicação eficazes que possam informar o leque de ofertas desses serviços, 

o que demandará a pactuação entre a demanda do usuário e a possibilidade de respostas do 

serviço, o que implica elevar a qualidade da atenção (BRASIL, 2004). 
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Em se tratando do questionamento sobre os momentos da assistência à criança nos 

serviços de Atenção Básica, foi identificado nas falas das mães, que das sete crianças que 

chegaram ao domicílio, duas de suas mães não procuraram o serviço de Atenção Básica 

adscrito a sua residência, para o acompanhamento do CD e/ou para consulta médica do seu 

filho. Portanto, as falas relativas ao atendimento em USF referem-se às cinco mães que 

procuraram a USF para atendimento. Dessas, quatro consideram o atendimento prestado às 

suas crianças como “bom e muito bom” e uma considerou “ruim”.  

As que julgaram o atendimento como “bom e muito bom”, relacionaram a 

qualidade do atendimento e a criação do vínculo. Ao tratarem sobre a qualidade do 

atendimento, referiram-se a ela como boa e quanto à criação de vínculo, foi relacionado ao 

atendimento às demandas e necessidades da população. Com as falas seguintes:   

  

 

 eles são pessoas que vem à casa da gente pra saber o que está precisando, saber de 
alguma coisa, se tiver o remédio no Posto eles mandam (C 3). 
 
 
 bom, fui bem atendida (C 4). 
 
 

Foram identificados na fala de uma mãe os princípios do vínculo, da 

responsabilização e do acesso nas práticas dessa estratégia, quando foi relatada a importância 

da visita domiciliária na resposta aos problemas da população, ainda que destaque um 

componente tecnológico da prática clínica tradicional quando se referiu à entrega de 

medicamentos no domicílio. Apesar de, historicamente, a visita domiciliária ter sido utilizada 

na atenção à saúde, insere-se nesse novo modelo assistencial da Atenção Básica/ESF como 

um das práticas que possibilita identificar o contexto sociocultural de vida das famílias e suas 

necessidades, visando o desencadeamento de práticas de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde (MANDÚ, GAIVA e SILVA, 2008, p. 132).  

O atendimento na USF foi considerado “ruim”, quando expressou a falta do 

acolhimento à criança doente; e, as dificuldades de acesso.  

A falta de acolhimento vinculou-se ao não atendimento à criança na USF quando 

doente. Quanto à dificuldade de acesso foi relacionado aos problemas com a burocracia do 

cadastro das famílias, o que resultou na dificuldade de atendimento. O depoimento a seguir 

indica essa avaliação: 
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 faltou atendimento à criança, quando ela estava doente, fui à Unidade falei com o 
ACS, não tinha vaga, elas não tinham culpa, era ordem de lá. Acho também que tinha 
um probleminha com o cartão, porque tinha mudado de área (C 7). 
 
 

A única mãe que procurou a USF por ocasião da doença que levou ao óbito 

considerou o atendimento “ruim”. Para ela, faltou o acolhimento à criança doente pela equipe 

da USF. Na Unidade, apenas o ACS conversou com a mãe informando a falta de vaga para 

atendimento médico. Esse fato mostra que quando a população procura a “porta” de entrada 

do sistema de saúde e não é acolhida através da organização do atendimento com base no 

risco e vulnerabilidade, reflete no nível de insatisfação dessa atenção (BRASIL, 2004a). Essa 

questão já apresentada anteriormente refere-se aos aspectos organizacionais do acolhimento e 

se mostra de forte significado para a qualidade da atenção. 

Ao serem indagadas como consideravam a assistência dada ao parto, seis mães 

opinaram como “bom e muito bom”, duas como ruim e uma mais ou menos. Foram 

ressaltados pelas mães que consideraram como “bom e muito bom”, a forma de atendimento; 

a assiduidade; o tratamento dos profissionais; a falta de opção para escolha do médico; a 

agilidade no atendimento; e a assistência adequada. 

A expressão relativa à forma de atendimento apresentou-se quando as mães 

relataram ter sido bem atendidas; a assiduidade dos médicos, por “serem legais e não 

faltarem”; o tratamento dos profissionais, por ter sido bem recebida, como também a equipe 

ser legal, porém, uma mãe excluiu desse adjetivo o profissional médico, em função do 

procedimento da episiotomia ter sido traumático. Nesse caso, também declarou a 

impossibilidade de escolha do médico para realizar o parto, pois tinha conhecimento dos maus 

procedimentos da plantonista e não pôde fazer outra opção porque só tinha ela; a agilidade no 

atendimento, por não ter esperado muito; e a assistência adequada, por ter recebido 

assistência necessária. Assim falaram:  

 
 
 é ótimo o atendimento lá, os médicos são legais, não faltam. Eu gostei de lá (C 4).   
 
 
 legal eles lá, mas a médica que eu tive (o parto) não gostei muito dela, mas é devido 
que o povo falava muito dela que é aquela Drª... e ela assim, foi um pouco malvada, 
ela não tinha pena, rasgou eu todinha, deixou toda rasgada. Aí eu não gostei dela, 
mas só tinha ela lá pra fazer o parto (C 6).  
 
 
 trataram bem, e fui bem recebida (C 9). 
 
 



102 
 

Quando declararam a assistência recebida por ocasião do parto como “mais ou 

menos” foi ressaltado o aspecto relacionado ao acesso ao leito hospitalar, que em função da 

superlotação da maternidade ocasionava a internação de pacientes em cadeiras e nos 

corredores.  

Quanto à opinião “ruim”, referiram como “péssimo” a questão do acesso ao leito 

hospitalar, configurado pela inexistência de vaga em maternidades do município, sendo 

encaminhada para outro município localizado na Grande Natal; além do acesso em tempo 

hábil a exames, quando a solicitação da Ultra-sonografia era de urgência e só foi realizada 09 

horas após a solicitação.  

Em relação à assistência ao RN, seis mães declararam que o atendimento recebido 

pela criança na maternidade foi “bom e muito bom”; e duas admitiram ser “mais ou menos”. 

Uma mãe não soube opinar, por acompanhar por pouco tempo o seu RN que foi a óbito por 

prematuridade extrema.  

Ao afirmarem a assistência ao RN como “bom e muito bom”, relacionaram às 

questões referentes aos cuidados organizacionais e de segurança; à garantia da referência; a 

prática do alojamento conjunto; e ao tratamento dos profissionais.  

Ao declararem os cuidados organizacionais e de segurança, enfatizaram os 

relativos à higiene pessoal, a lavagem das mãos, a vigilância clínica, e aos relativos à 

organização dos setores. Quanto à garantia de referência, em função de terem assegurado a 

transferência do RN para hospital de referência em cirurgia pediátrica; a prática do 

alojamento conjunto, quando a aproximação do binômio mãe-filho foi favorecida; e em 

relação ao tratamento dos profissionais, quando relacionaram ao diálogo que a enfermeira 

mantém com as mães. A seguir algumas falas retratam essas questões:    

 

 
lá tem enfermeira legal com a gente, conversam. Graças a Deus todos os meninos 
que tive só peguei enfermeira boa (C 3).  
 
 
 não precisou de ir para outros cantos, trouxeram logo para mim [o RN] (C 6).  
 
 
me ajudaram a cuidar da criança, dar banho na criança, me levar para o banheiro 
(C 07).  
 
 
ficavam 24hs olhando a criança, davam remédio, era tudo muito bem organizado, 
lavavam as mãos (C 8). 
 
 



103 
 

Quando descreveram que a assistência ao RN foi “mais ou menos”, 

correlacionaram com a questão do direito do paciente às informações pertinentes a sua 

situação de saúde e ao possível erro médico, ao citar que foi dito pela médica legista sobre a 

necessidade do RN ter ficado na incubadora por mais tempo, uma informante diz:  

 

 

                                                    não disseram se a criança tinha nascido com algum problema, ou não. Fizeram 
exames e não me mostraram, não sei por que...  eu perguntava e elas falavam que a 
menina nasceu bem (C 2). 

 

 

A opinião quanto ao atendimento no nível da Média e Alta Complexidade da 

assistência, nas quais as crianças receberam atendimento por ocasião da doença que levou ao 

óbito, diz respeito a seis mães de crianças que chegaram ao domicílio após o nascimento e 

uma mãe cujo filho estava internado desde o parto. Das 06 mães, todas revelaram que 

procuraram os serviços de urgência e emergência mais próximos da sua residência. Dessas, 

cinco consideraram o atendimento como “bom e muito bom”; uma como “mais ou menos” e 

outra como “ruim”. As que consideraram o atendimento como “bom e muito bom” 

justificaram sua opinião em função do diálogo educativo; do acolhimento; e do tratamento 

dos profissionais. 

As falas das mães que indicaram como “bom e muito bom” o atendimento no 

nível hospitalar, ressaltaram que os profissionais - ao prestarem atendimento - mantiveram um 

diálogo educativo na perspectiva da prevenção de outros episódios; a questão relativa ao 

acolhimento foi apresentada quanto à seleção de prioridades no procedimento das urgências e 

agilidade do atendimento relativo ao socorro imediato; e quanto ao tratamento dos 

profissionais, por se preocuparem com o caso e atenderem bem. Conforme fala abaixo:  

  

 
elas conversam. Orientaram como era pra ter feito, que não era pra ter acontecido 
(C 3). 
 
 
preocuparam-se com a situação da criança, o atendimento é bom, socorreram 
rápido (C 07). 

 
 
Quando a mãe indicou que o atendimento foi “mais ou menos”, considerou a 

forma de tratamento dos profissionais, por não terem sido cuidadosos; e a falta de acesso 
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traduzida na insuficiência de leitos de UTI pediátricos, pois houve demora em conseguir a 

vaga. A fala seguinte retrata essa avaliação: 

 

 

                             demorou a conseguir vaga na UTI. Também alguns profissiocuidadosos (C 5).  

 

 

A mãe que considerou o atendimento “ruim” alegou a qualidade do atendimento, 

ou seja, o mau atendimento das “enfermeiras” no cuidado ao dar a medicação. 

Nos achados encontrados sobre a opinião das mães, referente ao atendimento 

hospitalar ao parto, ao RN e à doença que levou ao óbito, predominou o “bom e muito bom” 

atendimento. Quando analisamos as questões implicadas no entendimento que levou a essa 

conceituação e sua relação com os referidos à Atenção Básica, requer relacionarmos as 

características da clínica geral e as da medicina da família. Apesar da grande influência das 

práticas hospitalares na Atenção Básica, existe uma peculiaridade nessa proposta de 

reorientação do modelo assistencial, para que o atendimento seja direcionado para a 

pessoa/comunidade e não somente à enfermidade, como assim predomina no espaço 

hospitalar (CUNHA, 2008).  

Nesse sentido, o atendimento hospitalar possivelmente foi visto dessa forma por 

ser nele que a vida é “salva”, o resultado à intervenção é imediato, o encontro com o usuário é 

momentâneo e a preocupação é com o sobreviver, diferentemente ao da Atenção Básica, onde  

o resultado das intervenções é a longo e médio prazo, o encontro dá-se num seguimento do 

tempo, a preocupação é com o viver e seu critério de eficácia está voltada para a qualidade de 

vida (CUNHA, 2008). Assim, considerando essa analogia, supõe-se que essas questões 

relacionadas à atenção hospitalar, que culturalmente estão incutidas na percepção da 

população, favoreceram para a percepção das mães das crianças que foram a óbito, quanto à 

percepção do bom atendimento nesse nível da atenção. 

Ressalta-se, ainda, que algumas situações referidas pelas mães quanto à prioridade 

do atendimento se deu, por tratar-se de situações de extrema gravidade, ou de iminência de 

trabalho de parto, que necessariamente requer essa prioridade. Mas, por Sabermos que a 

maioria dos hospitais públicos desse município utiliza o acolhimento com classificação de 

risco, possivelmente essa satisfação com o atendimento sinaliza para a importância dessa 

ferramenta. Outro fato indica o comportamento imediatista de grande parte da população para 

resolver os problemas de saúde encontrados no atendimento hospitalar, em um plantão de 24 



105 
 

horas de profissionais para receber essa clientela. Comportamento este, incutido pelo modelo 

assistencial hospitalocêntrico, ora em transição.  

Porém, ainda apareceu na fala de uma mãe, a sua peregrinação ao leito obstétrico. 

No Brasil, esta questão ainda se apresenta como um problema relativo à peregrinação de 

gestantes até a sua internação definitiva e aparece como um dos pontos de estrangulamento do 

sistema. Quando a internação ocorre já em período expulsivo, torna-se determinante para o 

resultado do nascimento, pois diminuem as chances para o efeito das  intervenções clínicas. 

As questões relativas à regionalização, dentre outros fatores, é o ponto de partida para a 

melhoria do acesso à assistência ao parto, fato esse, percebido em países que adotaram essa 

conduta (LANSKY, FRANÇA E LEAL, 2002). Em Natal, apesar da regionalização para essa 

assistência, esse fato aponta para a possibilidade de escassez de leitos obstétricos nesse 

município. 

Diante de todas as respostas às indagações sobre a opinião do atendimento 

prestado em cada nível da assistência, por setores de atenção (pré-natal, parto, RN), buscou-se 

saber das mães a sua opinião acerca do motivo, ou o que ocasionou o óbito da criança. Nesse 

discurso, evidenciou-se 05 fatores: a qualidade da atenção no nível da média e alta 

complexidade, esta, a mais predominante, aparecendo em cinco falas; a ambivalência entre a 

culpa da mãe e a justificativa de que não faltou cuidado; a influência da questão social na 

ocorrência do óbito; a ocorrência da própria doença; e a incompreensão pelo fato do óbito ter 

ocorrido em uma criança que nasceu tão saudável. 

Os achados, do ponto de vista das mães, sobre a ocorrência dos óbitos mostraram 

que além do predomínio das questões referentes à qualidade da atenção no nível da média e 

alta complexidade, também se apresentou um misto de situações que representam à 

diversidade dos determinantes relacionados com o óbito infantil evitável.  No que se refere à 

qualidade da atenção no nível da média e alta complexidade, foram ressaltados pelas mães os 

fatores que dizem respeito à negligência médica na sala de parto; a não realização dos exames 

corretos; erro médico na maternidade, em função da criança não ter ficado na incubadora, 

como também conduta medicamentosa incorreta; a falta de atenção dos médicos; a falta de 

cuidado, por manterem as crianças com fragilidades, só de fraldas e peito descoberto, 

convivendo na mesma enfermaria com crianças com pneumonia. E ainda, referente a essa 

qualidade, foi citada a falta de interesse da saúde. O depoimento a seguir retrata os achados:  
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acho que ela deveria ter ficar na incubadora, na enfermaria ela ficava com peito 
descoberto, só de fralda, a sala tinha ar condicionado e lá tinha bebês com 
pneumonia. Já que ele tinha o pulmão frágil, faltou mais cuidado. No meu 
pensamento de mãe, se existe nessa síndrome criança que chegou aos nove anos, 
outras que tiveram pneumonia e não morreram, se ela não tivesse pegado à 
pneumonia poderia viver mais. Faltou um pouquinho mais de atenção dos médicos (C 
5).  
 
 

Após conhecermos caso a caso as situações que circundaram a ocorrência dos 

óbitos e correlacionarmos com o achado de que metade das mães apontou como a causa dos 

mesmos as falhas no nível da média e alta complexidade, percebe-se a falta de compreensão 

dessas mães acerca da complexidade das questões que determinaram o processo saúde-doença 

das crianças que foram a óbito. 

Quanto a essas cinco opiniões, alegamos que como este estudo não teve a 

pretensão de analisar as ações que se deram nesse nível de atenção, não foi realizada a 

investigação dos prontuários hospitalares. Assim, não houve confronto desses registros com a 

fala das mães, o que não permite uma análise mais apurada das questões relativas à qualidade 

da atenção no nível hospitalar. Mesmo assim, ressaltamos que as falas apontaram para 

questões relacionadas predominantemente com a prática dos profissionais, o que pode denotar 

que essa questão por ter se apresentado ao longo das falas das mães, sinalizam como um 

indicador da qualidade da assistência nesse nível da atenção.    

Já com relação à ambivalência entre a culpa da mãe e a justificativa de não ter 

faltado cuidado, foi identificada quando uma mãe assumiu que o descuido foi dela. Todavia, 

outra mãe, alegou que não faltou cuidado, e sim, porque a criança já nasceu com problema.   

 
 
descuido meu, o descuido foi da mãe, né? (C 3).  
 
 
falta de cuidado, não foi. Eu creio que ela já tinha problema desde a minha 
gravidez, porque quando chorava ficava toda roxa. Minha família toda tem 
problema de coração, e eu acho que ela tinha isso também, mas, não chegou a fazer 
os exames porque não deu tempo (C 6). 
 
 

A questão onde a mãe identifica que a culpa foi sua, possivelmente sofreu 

influência do diálogo que a médica do hospital manteve com ela a respeito do que poderia ter 

feito para evitar o óbito, pois considerou o atendimento nesse nível da atenção “muito bom” 

em função desse diálogo. No caso dessa mãe, foi identificado a sua baixa escolaridade e que a 

mesma morava no domicílio da sogra com mais 7 pessoas, onde a renda familiar era de 1 
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salário mínimo, a criança não havia sido amamentada e que a mãe tinha a concepção que seu 

filho iria ficar bom através das rezas da curandeira para tratar a diarréia  

Nesse perfil das condições e concepções de vida, uma correlação de forças 

sociais  se apresenta como determinantes do processo saúde-doença, que influenciou essa mãe 

e sua família a atitude de cuidadores e responsáveis, o que possibilita em algum grau o 

desenrolar das situações que levaram ao óbito (MINAYO; OLIVEIRA, 2001).  

Entretanto, a Atenção Básica/ESF quando em suas diretrizes é estabelecida a 

vigilância em saúde aos riscos e vulnerabilidades, a prestação de uma assistência resolutiva 

em sintonia com a demanda e os problemas identificados, como também, o desenvolvimento 

de ações com ênfase na promoção da saúde, pressupõe que suas práticas possibilitem intervir 

nessas forças sociais. Assim, suas intervenções poderiam favorecer a atenção integral à 

população visando à melhoria da qualidade de vida.  

Da mesma forma, como a própria mãe admitiu a sua responsabilidade com o 

óbito, cabe aos serviços de saúde desenvolver a investigação desses óbitos para encontrar 

fatores referentes à organização e a prática dos profissionais, que também implicam na sua 

responsabilidade com a ocorrência desses óbitos, visando qualificar suas práticas.   

Quando a outra mãe alegou que não faltou cuidado, e sim, porque a criança já 

nasceu com problema, evidencia-se nesse caso, a associação somente do fator biológico 

ligado à hereditariedade, não percebendo outras questões concorrentes. Essa mãe não 

identificou que os aspectos ligados ao seu estado emocional fizeram com que ela 

negligenciasse o cuidado com a criança, pois, em outra das suas falas citou que a criança 

apresentava sinais e sintomas desde o nascimento, não procurando o serviço porque ficou 

muito abalada com a perda de um irmão, como também pelo internamento de seu outro filho. 

Essa mãe também admitiu que na assistência ao parto, o procedimento da episiotonia foi 

traumático, assim, essas questões possivelmente influenciaram as funções maternas no 

cuidado à criança. Segundo Minayo (2001, p.147),  

 
 
as funções maternas de proteção e cuidado são exercidas principalmente a partir de 
um estado psicobiológico especial alcançado pela mãe no final da gestação - 
denominado preocupação materna primária - que a torna capaz de sintonizar e de 
suprir as necessidades de seu bebê. Apesar de referidas à biologia da gestação, e 
supondo que seja a própria mãe biológica quem cuide do bebê, tais funções só serão 
adequadamente exercidas se a mãe estiver "pessoalmente bem" (grifo do original). 
 

Essa situação também requer uma prática das equipes em USF, no sentido de 

ações de vigilância ao binômio mãe-filho na 1ª semana de vida, como forma de intervir nas 

situações de vulnerabilidades que se apresentam nessa fase. Dentre outras ações de 
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acompanhamento para a continuidade dessa atenção na ESF, faz parte a visita sistemática do 

ACS às crianças menores de 02 anos, buscando informações a respeito da sua saúde e 

desenvolvendo práticas educativas na vigilância a essa faixa etária. Tudo leva a crer, que esse 

processo não se deu de forma sistematizada e numa abordagem preventiva, pois, essa mãe que 

possivelmente não se deslocou ao serviço de saúde para o acompanhamento da criança em 

função do seu estado psicobiológico, não foi favorecida por essas ações.   

No discurso no qual foi vinculada a “culpa na questão social” ao processo de 

adoecimento da criança, e, por conseguinte a morte, a mãe referiu que foi um momento muito 

difícil da vida dela, não tinha renda e sobrevivia de esmolas e ajuda dos vizinhos: 

 

 

                                      foi a questão social e também interesse da saúde (C 7).   

 

 

Das dez mães entrevistadas, essa foi a única que abordou a questão social como 

determinante para a mortalidade infantil, considerado entre todos os determinantes o mais 

importante, pois a desigualdade na distribuição de renda eleva a exposição dos riscos de 

adoecer ou morrer e do acesso a bens e serviços de saúde, em diferentes grupos populacionais 

(DUARTE, 2002). O que demanda uma maior integração dos serviços sociais.  

Assim, considerado um desses serviços, o setor saúde tem dupla finalidade: a de 

garantir o acesso e a qualidade da assistência de forma equânime; e, a de favorecer a 

integralidade das ações no sentido de articular os diversos setores promovendo a participação 

social como exercício para cidadania. Nesse aspecto, a Atenção Básica/ESF se apresenta 

favorável a práticas promotoras de ações que mobilizem a busca pela melhoria da qualidade 

de vida, através da participação em movimentos que possibilitem influenciar nas políticas 

públicas voltadas para esses determinantes. 

Portanto, mais uma vez, o espaço da Atenção Básica/ESF se apresenta como uma 

possibilidade de atuação, onde a responsabilização a partir da visão ampliada do conceito de 

saúde pode direcionar práticas cidadãs. No caso, essas ações promotoras foram incipientes, 

pois, ações intersetoriais parecem não terem sido articuladas.  

Uma questão que também se apresentou na fala dessa mãe foi a presença da rede 

social de apoio, quando na fala referiu ajuda dos vizinhos. É comum membros de 

comunidades desenvolverem prática, se assim podemos dizer, de “auto-cuidado comunitário” 

para com àqueles que vivem em condições peculiares de vida. Para Minayo (2001, p.148),  
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as redes sociais de apoio representam, principalmente para os núcleos de mais baixa 
renda, um insubstituível recurso nos momentos de crise e viabilizam, inclusive, um 
maior acesso aos bens e serviços comunitários e públicos disponíveis para evitar as 
doenças e as mortes das crianças. 
 
 

Essa, também se constitui em uma das estratégias que as equipes de USF podem 

se utilizar para o apoio a essas situações. Em ações promotoras de saúde, podem sensibilizar 

familiares e comunitários no sentido de fortalecer essas redes. 

Por último, uma mãe só percebeu o determinante da causa de morte ligado à 

própria doença, quando opinou que sua criança morreu em função da doença:  

 

 

                                             acho que foi a meningite, foi a meningite”. (C10). 

 

 

Essa questão se remete à prática médica positivista e sua relação com a sociedade, 

onde a concepção do processo saúde-doença é vista como um fenômeno apenas biológico 

individual, omitindo-se as questões sociais, que quando muito, aparece como uma variável 

(MINAYO, 2004).  

Em outro discurso, uma mãe aflorou um sentimento de incompreensão por seu 

bebê ter nascido tão bem e não ter sobrevivido. Esta afirmou a seguir,  

 

 

                                                   não sei, não tenho idéia, como pode um bebê que nasceu tão bem ir a óbito, um 
bebê que nasceu tão sadio. Tem crianças que nascem não tão bem e sobrevivem (C 
9). 

 
 

O sentimento dessa mãe levantou a questão da relação de boas condições de 

nascimento com ocorrência do óbito infantil, relacionando com as que mesmo nascendo bem 

sobrevivem. É verdade que as condições de nascimento são referidas como um importante 

indicador para a sobrevivência de RN, porém por se só não responde a todos os fatores que 

determinam o modo de adoecer e morrer, como foi o caso da maioria das crianças que foram a 

óbito, neste estudo, quando nasceram em boas condições.  

Não existe uma determinação nem da vida nem da morte, a história mostra 

crianças que nasceram em condições totalmente desfavoráveis que conseguiram sobreviver, 

para Minayo (2001, p.148),  
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existe sim, um ponto de partida específico onde cada um tem a sua vantagem 
comparativa entre o que é determinado pela hereditariedade e a espontaneidade das 
interações, entre o peso dos fatores biológicos e os condicionantes emocionais e 
sociais. E onde o excesso de ruído, de instabilidade e de desproteção pode ser fatal. 
 
 

O que foi visto até agora sobre os determinantes do processo saúde/doença na 

ocorrência de óbitos evitáveis concorre para pensarmos sobre a qualidade da assistência à 

criança, pois - por serem tão desprotegidos, sensíveis e vulneráveis - as crianças pequenas são 

extremamente sujeitas à morte. Assim, as famílias, os serviços de saúde e as redes sociais de 

ajuda devem garantir a atenção necessária à vida. 

Apesar das diferentes opiniões das dez mães sobre as questões que concorreram 

para os óbitos, nenhuma mãe correlacionou a sua implicação com a responsabilidade da 

Atenção Básica/ESF. Porém, percebemos que ao longo da análise, ao relacionarmos com os 

princípios e diretrizes dessa atenção e seus aspectos organizacionais e estruturais e a forma 

como se deram a prática dos profissionais, a maioria dos óbitos direta ou indiretamente estão 

relacionados com a assistência prestada no nível da Atenção Básica/ESF, em que, na verdade, 

a regulação da saúde se dá. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Constituição brasileira de 1988, baseada nos princípios de Alma-Ata, 

reconhece, em seu artigo 200, a saúde como dever do Estado e direito de todos. Orientada 

pelos preceitos da Atenção Primária à Saúde (APS) como o primeiro nível de atenção em 

saúde para indivíduos, família e comunidade, estabelecendo bases gerais que orientam a partir 

de então o sistema de saúde no Brasil, o que implica grandes desafios a serem enfrentados, 

visto que a sua conformação deu-se em contextos e conjunturas diversas ao seu momento de 

implantação e implementação. 

 Por conseguinte, os direcionamentos desse direito com pretensões cidadãs 

enfrentam dificuldades de se efetivarem na prática dos serviços de saúde, embora as políticas 

apontem diretrizes para tal. Esses enfrentamentos, ao mesmo tempo, fragilizam e são 

fragilizados pelos determinantes sociais da saúde, resultando em um baixo impacto na 

resolubilidade dos problemas encontrados na realidade social, ou na manutenção das situações 

de iniqüidades a que estão submetidas grande parte da população brasileira, em particular a 

infantil. 

A Estratégia Saúde da Família, adotada a partir de 1994, veio favorecer a adoção 

de novas formas de organização do trabalho e práticas profissionais, fortalecendo a Atenção 

Básica em Saúde e impactando, positivamente, nos seus indicadores de qualidade. A 

mortalidade infantil constitui um desses indicadores, apresentando nos últimos dez anos um 

declínio de seus valores, principalmente após a implantação da Estratégia. 

Em Natal, a política nacional da Atenção Básica afirma-se em boa parte dos seus 

princípios, na forma como se organiza a rede nesse nível de atenção no município, através da 

conformação por Distritos Sanitários e suas características sócio-demográficas, refletindo no 

perfil dos óbitos evitáveis encontrados.  

Pudemos perceber que o processo de implantação da ESF no município de Natal 

vem considerando o princípio da equidade na distribuição dos serviços da rede de Atenção 

Básica, pois a implantação de USF aconteceu, predominantemente, em áreas de baixa 

condição de vida. Porém, mesmo priorizando esses espaços, a cobertura dessa estratégia não é 

assegurada para toda essa população, o que foi confirmado ao encontrarmos um alto índice de 

óbitos evitáveis em áreas descobertas pela Estratégia, em bairros de precárias condições 

sociourbanas. 
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Quando identificamos por DS os óbitos evitáveis em bairros que possuem USF 

pudemos inferir, a partir desses dados, que a ESF tem contribuído, dentre outros fatores, para 

a melhoria dos indicadores de mortalidade infantil evitável no DS Oeste e, o que determina o 

menor índice de óbito por causa evitável no DS Leste é a condição sócio-econômica. Isso se 

reafirma quando relacionamos esses achados com os encontrados nos DS Norte I e Norte II, 

cuja condição social é um pouco melhor que a do DS Oeste e a implantação da ESF é mais 

recente que a desse último, sendo que esses distritos apresentam maiores índices de óbito por 

causa evitável.  

Os dados mostraram que o município de Natal tem implantado, em sua rede de 

Atenção Básica, as linhas de ação para a atenção integral à saúde da criança e a redução da 

mortalidade infantil. Também tem pactuado intervir nesse indicador que, apesar de se mostrar 

em queda, sua velocidade não é a esperada.  

Pela magnitude dos dados encontrados, podemos ratificar a importância de 

analisar a forma como se configura a assistência à criança no nível da Atenção Básica a partir 

da ocorrência de um episódio negativo, ou seja, o óbito infantil evitável, o que é de 

fundamental importância para a qualificação do SUS. A construção desse sistema tem como 

um dos seus focos de ação, a valorização da qualidade da atenção prestada à população e a 

investigação desses eventos de óbitos, pode trazer subsídios para uma avaliação dos 

resultados das intervenções de saúde destinados à população infantil. Embora o estudo não se 

proponha a fazer uma avaliação da qualidade desse nível de atenção, tornou possível 

identificar algumas fragilidades relacionadas à estruturação e organização dos serviços, bem 

como à prática dos profissionais.  

Tal fato pode ser exemplificado ao buscarmos informações do SIM - Natal/RN, 

no qual foram encontrados aspectos relativos ao sub-registro de endereços dos óbitos, 

configurando-se como um dos problemas que responde pela baixa qualidade das informações 

de saúde. Situação essa, sempre relatada em pesquisas que se utilizam desses bancos de 

dados. 

A SMS/Natal-RN demonstrou seriedade no cumprimento ético, no que se refere 

ao banco de dados do SIM. Pois para divulgar as informações nominais e de endereços foi 

necessário cumprir alguns protocolos instituídos pela Portaria nº 20, de 3 de outubro de 2003 

(BRASIL, 2005b). No seu artigo 23, na página 56, a referida Portaria afirma que “é de 

responsabilidade dos gestores nos três níveis a manutenção, integridade e confidencialidade 

das bases de dados do SIM”.  
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A aplicação da “Lista de Causas de Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS”, 

como ponto de partida desse estudo, mostrou-se que se constitui um instrumento de fácil 

manejo e resposta imediata para o conhecimento das causas de óbitos evitáveis e suas ações 

de redutibilidade. Porém, a simples aplicação não possibilitou definir em que nível da atenção 

à saúde se daria a sua redutibilidade, o que afirmou a necessidade de investigação dos óbitos, 

através dos depoimentos de suas mães e as observações colhidas dos prontuários nas USF. 

        Sua utilização nos processos de planejamento e avaliação para a gestão do 

cuidado em saúde, apesar do Pacto pela redução da mortalidade infantil, ainda não é instituído 

pelo MS, como também, não é executado no município de Natal. O indicador óbito evitável já 

foi inserido na pactuação de indicadores no ano de 2001, pelo MS, salientando que naquela 

época, a lista mais utilizada era a do SEADE2.  

Apesar das dificuldades relatadas pelo próprio setor da SMS que gerencia o 

sistema, quanto à fragilidade das informações encontradas nas DO no que se refere às causas 

básicas, o resultado da classificação de evitabilidade revelou informações importantes sobre 

esse perfil. Pois encontramos que dentre os óbitos evitáveis, predominou os óbitos “reduzíveis 

por adequada atenção à mulher na gestação, parto e ao RN”, corroborando os indicadores do 

MS (BRASIL, 2006c), referentes a mais da metade das mortes infantis no país terem como 

causa as afecções perinatais. Esse dado denota, dentre outras questões, a fragilidade do acesso 

aos recursos implicados na atenção integral dos diferentes elos da cadeia perinatal (gestação, 

parto e assistência ao RN) interferindo na sobrevivência e qualidade de vida das crianças no 

município de Natal, em bairros que possuem USF.  

É salutar não encontrar em Natal RN, óbitos do agrupamento das causas mal 

definidas, estas, que segundo o MS, retratam muitas vezes, a falta da assistência médica 

(BRASIL, 2004b). Este fato deveu-se possivelmente ao crescimento da rede de saúde nesse 

município, o que proporcionou a melhoria do acesso aos serviços, observado em todo o país a 

partir da década de 1980. Todavia, assegurar o acesso não significa garantir a qualidade da 

atenção, uma vez que, foi encontrado nesse estudo conforme aplicação da “Lista de Causas de 

Mortes Evitáveis por Intervenções do SUS”, que a maioria dos óbitos é reduzível por ações de 

saúde.  

Porém, um fator que pode ter mascarado  a  existência  de  óbitos  por  causas  mal  

 

 

                                                 
2 O SEADE foi descrito neste estudo nas páginas 21, 22, 36 e 55. 
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definidas, diz respeito ao registro, pois, identifica-se a imprecisão da causa básica em 

atestados de óbitos, fato este, comentado pelos codificadores da SMS/Natal. Esse 

conhecimento deverá ser implementado pelo Comitê de Mortalidade Infantil de Natal RN, que 

tem como uma das suas atribuições, contribuir para a melhoria da informação em saúde, com 

a correção das estatísticas oficiais e qualificação da informação registrada na declaração de 

óbito e na declaração de nascido vivo (BRASIL, 2004b, p.14). Esse Comitê, conforme 

reunião com técnicos da SMS-Natal, em outubro de 2008, ainda desenvolve atuação 

incipiente no município relativa à conclusão da investigação dos óbitos, o que acena para a 

necessidade da revisão da causa morte e correção do banco de dados.  

Neste estudo, a proporção de óbitos por malformação congênita em relação às 

causas perinatais aponta para grandes desafios no que diz respeito à qualidade da assistência 

perinatal no município de Natal, pois, a tendência epidemiológica das malformações 

congênitas em países desenvolvidos com bons indicadores de mortalidade infantil, é que sua 

proporção supere a das causas perinatais, o que se configura como um mínimo que não 

poderia ser reduzido. Porém, em Natal o percentual de óbito perinatal em 2007 foi 20% a 

mais em relação à malformação congênita.  

Além disso, o estudo dos casos de óbito através da adaptação do instrumento de 

investigação de óbitos do MS, embora tenha ressaltado a existência numérica das ocorrências 

detectadas na Lista, carece de subsídios para uma reflexão mais descritiva e analítica. Esta só 

foi possível, graças à triangulação de métodos e fontes, o que favoreceu a explicação do 

fenômeno estudado, possibilitando uma compreensão mais aprofundada das questões 

relacionadas com essa ocorrência. 

A análise das informações a partir do modelo explicativo de Dahlgren e 

Whitehead (1991) favoreceu trabalhar os determinantes sociais da saúde, revelando que os 

fatores individuais e familiares se mostraram fortemente implicados nos casos. Fato 

assinalado quando encontramos a baixa renda da família e o baixo nível de escolaridade das 

mães, estes, que mais fortemente estão associados a resultados de saúde. Deduz-se, portanto, 

que esses determinantes também contribuem para a ocorrência dos óbitos investigados.   

As condições de habitação embora não tenham se mostrado tão precárias enquanto 

estrutura física apresentam problemas de saneamento básico (esgotamento dos dejetos 

sanitários eliminados inadequadamente ou falta de tratamento para consumo da água), o que 

não diferencia da maioria dos domicílios do município. O agravante está na associação aos 

demais determinantes sociais.  
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Por outro lado, foi constatado que a maioria das famílias não recorre aos 

programas sociais voltados para minimizar os efeitos da pobreza, nem identificam redes 

comunitárias de apoio como espaços de “empoderamento” coletivo para o enfrentamento da 

realidade que vivenciam.  

Desse modo, infere-se que as desigualdades sociais que se apresentaram nas 

famílias pesquisadas não se apresentam dissociadas, mas agregadas a outras, num movimento 

de interação, gerando e potencializando ainda mais essas mesmas desigualdades. 

No que se refere à responsabilização sanitária das áreas de cobertura dos casos 

averiguados, cujos serviços se inserem aos determinantes sociais enquanto condições de vida, 

o estudo revelou aspectos relativos à assistência, identificando que as linhas de ação para essa 

atenção estão implantadas nas USF, porém a sua execução demonstra pontos de fragilidades 

no tratamento dispensado pelos profissionais, bem como retratam a dificuldade de 

acesso/acolhimento dos serviços.  

A esse respeito, deduzimos que a realização do cadastramento de família recém-

chegada à área adscrita a USF, em tempo hábil, poderia ter favorecido a identificação de 

situações de risco, propiciando a necessária condução na vigilância das gestantes. Além disso, 

a ausência ou pouco acolhimento nos serviços acena para a falta ou a precária organização 

dessa conduta, dificultando a agilidade do diagnóstico, a adoção de medidas terapêuticas e o 

seguimento na rede de serviços, o que também compromete a vigilância à saúde ao pré-natal e 

às doenças prevalentes na infância, não só na Atenção Básica/ESF, mas nos demais níveis de 

atenção. 

As questões referentes ao acesso apresentaram-se como resultados de um vínculo 

não estabelecido, por vezes, ligado à forma de tratamento dispensada pelos profissionais 

através de posturas críticas que interferiram na adesão ao tratamento, como também pela falta 

de comunicação adequada em relação às informações que o usuário tem direito de saber, mas 

que não são repassadas ou associadas à assiduidade e pontualidade dos profissionais médicos 

e enfermeiros. 

Ainda falando do acolhimento/acesso constatamos que algumas ações de 

promoção à saúde foram incipientes, principalmente as relacionadas à educação em saúde, 

num flagrante descumprimento de uma fundamental linha de ação à saúde da criança e 

redução da mortalidade infantil, pois foram perdidas as oportunidades de ação educativa, 

quanto aos sinais de trabalho de parto, à Primeira Semana Saúde Integral do recém nascido, 

ao incentivo ao aleitamento materno, entre outras medidas que favoreceriam a assimilação de 

conhecimentos que proporcionam a mudança de comportamento.  
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O processo de trabalho da equipe de saúde da família e da equipe de saúde bucal 

mostrou-se fragmentado e desarticulado, não favorecendo a interdisciplinaridade necessária a 

esse nível de atenção, daí as intervenções ocorrerem de maneira isolada e estanque, 

reproduzindo o modelo de atenção individualizado, em detrimento do preconizado pela 

estratégia.  

Apesar da prática clínica dos profissionais seguirem aos protocolos e 

normatização da atenção à mãe no pré-natal e à criança, não foi assegurado o apoio logístico 

correspondente à rede de laboratórios, o que constitui mais uma dificuldade para a 

integralidade das ações. Além de que, em nenhum dos casos constatou-se o uso do protocolo 

do AIDPI para a atenção integral à criança. 

Dentre as informações levantadas, dois fatos nos chamaram a atenção: o primeiro 

diz respeito ao número de crianças atendidas no acompanhamento do CD, ou seja, de sete 

crianças que regressaram ao seu domicilio após o nascimento ou internação, somente quatro 

fizeram tal acompanhamento; o segundo é referente ao baixo número de mães que procurou a 

USF por ocasião da doença que levou seu filho ao óbito, isto é, apenas uma. 

Essas informações apontam para um grande problema de cobertura da rede de 

serviços, visto que essas famílias eram regularmente cadastradas na USF e muitas das mães 

foram acompanhadas pelos profissionais das Unidades durante a realização do seu pré-natal. 

Além de que favorecem também inferir acerca dos motivos que levaram as mães a não 

procurarem a USF por ocasião da doença que levou a criança ao óbito, os quais podem estar 

relacionados ao não estabelecimento da confiança mútua, à ausência do vínculo e a pouca 

resolutividade da USF, condicionando as mães a escolherem níveis mais elevados de atenção 

em saúde, desconsiderando o fluxo de referência. 

Por fim, convém ressaltar as opiniões das mães que se posicionaram diversamente 

quanto à qualidade da assistência recebida. Em suas avaliações, consideraram mais 

positivamente o atendimento dispensado no hospital, enquanto que na Atenção Básica seus 

posicionamentos não corresponderam ao esperado pela pesquisadora. 

Entretanto, em seus preceitos, a ESF configura-se como um espaço de prática que 

possibilita uma nova maneira de enxergar, sentir, mudar concepções e dar sentido a um “fazer 

em saúde” mais humanescente e integral. Agir na integralidade é dar sentido e importância a 

tudo que está ligado ao ser e existir humanos. 

Assim, se a política de atenção à saúde da criança no Brasil tem propósitos 

voltados para a integralidade das ações com foco na redução da mortalidade infantil e na 

qualidade de vida, esta precisa impulsionar a revisão da gestão e prática dos serviços, a partir 
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das suas linhas de ação, visando prescrever condutas a serem seguidas pelos serviços e 

profissionais de saúde. 

Desse modo, é imprescindível a adoção de novos pensamentos, posturas e 

comportamentos frente à realidade social e sanitária da população e da rede de serviços de 

saúde local, com vistas à incorporação de modelos traçados pelas políticas públicas e que 

ainda não foram efetivados em sua plenitude.  

Reconhecer as fragilidades representa um importante passo rumo às 

transformações requeridas. Todavia, elas serão tanto mais potencializadoras de mudanças 

quanto mais forem encaradas como aspectos de uma crise de substituição de modelos, na qual 

o novo não se configura como instituído e o antigo persiste em se manter hegemônico.  

A atenção básica - e nela a ESF - precisa instalar-se como um bem público, que 

fará refletir um projeto de país centrado em escolhas políticas que qualificam a sua inserção 

em contextos de produção e distribuição de bens, conhecimentos e serviços cada vez mais 

ampliados e geradores de uma compreensão pautada no pensamento do contexto e do 

complexo, na perspectiva de encontrar respostas positivas às demandas sociais e sanitárias, 

exercer o respeito à diversidade, compreender as mútuas implicações resultantes das inter-

relações e compreensão multidimensional das realidades solidárias e conflitivas na busca por 

uma nova institucionalidade em saúde. 
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ANEXO B 
 
 
                                                    PREFEITURA DO NATAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL 
 
 
 

 
 DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: ATENÇÃO À CRIANÇA NA ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA: o óbito infantil como referência para análise.  

RESPONSÁVEL: Profa. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo. 

PESQUISADORA: Enfa. Ariane Rose Souza de Macêdo Oliveira (SMS). 

Conhecendo o propósito desta pesquisa, seus objetivos e metodologia, 

declaramos que: 

(   ) Autorizamos a coleta de dados na instituição. 

(   ) Não autorizamos a coleta dados na instituição.  
 
Quanto à divulgação: 

(   ) Autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 

(   ) Não autorizamos menção do nome da instituição no relatório técnico-científico. 
 

Quanto ao relatório técnico-científico: 

(   ) Requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 

(   ) Não requeremos a apresentação dos resultados na instituição. 
 
Comentário:_________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Natal/RN, _____/_____/______ 

_____________________________________ 

Secretário Municipal de Saúde 
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ANEXO C 

                                                                     
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. CEP: 59072-970. 
 
 

Ilma. Sra. Presidente do Comitê de Ética: 

 

Estamos encaminhando para apreciação deste Comitê o projeto de pesquisa 

de dissertação da mestranda Ariane Rose Souza de Macêdo Oliveira, intitulado 

“ATENÇÃO À CRIANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: o óbito infantil 

como referência para análise”. Este estudo tem por objetivo geral: Analisar a 

qualidade da atenção à saúde da criança na Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

no município de Natal, e como objetivos específicos: identificar os óbitos em 

menores de um ano, ocorridos em 2007, em Natal, de acordo com os critérios de 

classificação de evitabilidade; analisar os dados obtidos nas Fichas de Investigação 

de Óbitos Neonatal e Pós Neonatal dos menores falecidos; e analisar em que 

medida os processos organizacionais, os estruturais, e a prática dos profissionais na 

ESF interferiram na qualidade da atenção. 

 

                                                  Atenciosamente, 

 

____________________________________________ 

Profª. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo 

(Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE A 
 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO 
 
INVESTIGAÇÃO NÚMERO:                                  DATA: 
 
I – IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA: 
 

1- Iniciais da Criança:               Causa básica do óbito:_______________________________________ 
2- Sexo:       1- Masculino  (  )    2-Feminino  (  )    3- Peso ao nascer: ____________________ 
4- Data de Nascimento: ___/___/___     hs:_____ 5- Data óbito: ____/____/_____    hs:_______ 
6- Idade:  
7- Tipo de óbito: 1- Neonatal Precoce (  )    2- Neonatal Tardio (  )    3- Pós-Neonatal( até 364 dias) (  ) 
8- Local do óbito: 
    1- Domicílio (  )      2- Hospital/internação (  )     3- Unidade de urgência/emergência (  ) 
    4- USF (  )               5- Outro, especificar:__________________________________ 
9- Iniciais da mãe:                                                                                        
10- Endereço: 11- Tempo de moradia: 
12- USF :  13- Bairro: 
14- Prontuário:                                       15- ACS: 16- Equipe: 
17- Distrito Sanitário: 18- Telefone: 

 
II- CARACTERÍSTICAS DA MÃE E FAMÍLIA 
 

1- Informante: 1- Mãe (  )         2- Pai (  )        3- Outro (  ), especificar____________________________ 
2- Idade da mãe:______________________  
 

3- Escolaridade da mãe (último ano de aprovação): 
_______________________________________________ 

4- Tipo de Moradia: 1- Alvenaria (  )        2- Improvisado (  )         3- Taipa (  )               4- Outros (  )  
5- Abastecimento da água: 1- Rede geral (  ) 2- Chafariz (  ) 3- Cacimba (  )  4- Poço (  )   5- Outros (  ) 
6- Tratamento da água: 1- Filtrada (  )          2- Fervida (  )          3- Sem tratamento (  )     4- Outros (  )
7- Destino dos esgotos: 
    1- Rede geral de esgoto (  )   2- Fossa (  )   3- Céu aberto (  )  4- Outro (  ), especificar:____________  
8- Destino do lixo:  
    1-Coleta Pública(  )     2- Céu aberto(  )      3- Queimado(  )     4- Enterrado(  )       5- Outros (  )  
9- Nº de filhos maternos vivos:____________ 
10- Nº de Aborto (< 22 semanas de gestação): 
    1- Nenhum (  )        2-Um (  )              3- Dois (  )              4- Três ou mais (  )                 5- IGN (  ) 
11- Número de filhos nascidos mortos: 
    1- Nenhum            2- Um (  )              2- Dois (  )         3- Três ou  Mais (  )       4-  IGN (  ) 
12- Óbito infantil (de menor de um ano) na família, anteriormente: 
    1- Nenhum (  )     2- Um (  )           3- dois (  )                       4- três ou mais (  )  
13- Quem cuidava da criança a maior parte do tempo: indicar parentesco/relação  
    1- Mãe(  )   2- Pai(  )   3- irmão, menor(  )    4-Parente adulto(  )      5- outro(  )     6- Não se aplica (  )  
14- a) A família participa de programas sociais (ajuda) do governo, ONGS, Associações ou outros? 
    1- Sim (  )             2- Não (  )        3- IGN 
    b) Se sim, qual (ais)?_________________________________________________________________     
15- Nº de pessoas no domicílio: 
16- Qual a soma da renda das pessoas que moram no domicílio (R$)? 
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III- DADOS SOBRE A GESTAÇÃO, NASCIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA 
CRIANÇA ( VERIFICAR TAMBÉM O CARTÃO DE PRÉ- NATAL, RELATÓRIO 
DE ALTA DA MATERNIDADE E CARTÃO DA CRIANÇA, RECEITAS, ETC)  
  

1- DADOS SOBRE A GESTAÇÃO: 
1- a) Você (mãe) fez pré-natal ?   1- Sim (  )            2- (  ) Não  
    b) Se não fez pré-natal, por quê?________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
     c) Se fez, onde (UBS/Hospital/outros), nome:______________________________________________   
2- a) Iniciou pré-natal no 1º trimestre de gestação?   1- Sim (  )            2- (  ) Não 
    b) Se não, qual o motivo?______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

 
3- Quantas consultas de pré-natal foram realizadas?__________________________________________ 
4- a) Você compareceu a todas as consultas de pré-natal agendadas? 
    1- Sim (  )             2- Não (  )              3- IGN (  )          4- Não se aplica (  ) 
    b) Se não compareceu, recebeu a visita do ACS para saber o motivo da sua falta? 
    1- Sim (  )             2- Não (  )              3- IGN (  ) 
5- a) Exames laboratoriais básicos realizados?_______________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
    b) Se não realizou todos os exames ou nenhum deles, qual o motivo?  _________________________   
______________________________________________________________________________________ 
6- a) Foi encaminhada Tomar vacina contra o tétano?     1- Sim (  )       2- Não       99- IGN (  ) 
     b) Tomou todas as doses necessárias? 1- Sim (  )       2- Não       99- IGN (  ) 
     c) Se não tomou, por quê?___________________________________________________________  
 
7- a) Recebeu alguma orientação sobre aleitamento materno?  1- Sim (  )      2- Não (  )       99- IGN (  ) 
    b) De qual/quais profissionais recebeu orientação?_________________________________________ 
 
8- Teve alguma doença durante esta gravidez: 
     1- Cardíaca (  )                      2- Respiratória (  )        3- Vascular (  )                4- Trato urinário (  ) 
     5- Osteo-muscular (  )          6- Pré-eclampsia (  )      7- Gastrointestinal (  )    8- Infecções (  ) 
     9- Hemorragia uterina (  )   10- Outras, qual ? ________________________ 11- Nenhuma (  )
9- a) Na gravidez  foi encaminhada alguma vez para outra especialidade médica ? 
    1- Sim (  ), qual:__________________________________    2- Não (  )     99- IGN (  ) 
    b) Se sim, conseguiu ser consultada? 1- Sim (  )    2- Não (  )    3- Não se aplica (    )    99- IGN (  )  
    c) Se não, por quê?____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
   
10-a) O Pré-natal foi considerado de alto risco?      1- Sim (  )         2- Não (  )       3- IGN (  ) 
     b) Se sim, foi encaminhada para o alto risco?     1- Sim (  )         2- Não (  )       3- IGN (  ) 
     c) Teve alguma dificuldade no acompanhamento do alto risco (acesso, medicamentos, exames etc)? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
11- a) Durante o pré-natal foi indicada a maternidade onde você iria parir (referência)? 
      1- Sim (  )      2- Não (  )       3- IGN (  )  
12- a) Participou de alguma atividade educativa em grupo? 1- Sim (  )  2- Não (  )   3- IGN (  ) 
      b) Se sim, quais os assuntos abordados?_________________________________________________ 
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13- a) Apresentou anemia na gestação?      1- Sim (  )         2- Não (  )        99- IGN (  ) 
      b) Foi prescrito ferro e ácido fólico?      1- Sim (  )        2- Não (  )        99- IGN (  ) 
      c) Fez uso de Sulfato ferroso e Ácido Fólico no pré-natal?     1- Sim (  )    2- Não (  )     99- IGN (  ) 
      d) Se não usou, por quê?______________________________________________________________ 
      e) Encaminharam para o programa do leite? 1- Sim(  ) 2- Não(  )  3- Não disponível(  )  99- IGN(  ) 
14- Foi orientada no pré-natal sobre o início do trabalho de parto?   1- Sim (  )  2 ) Não (  )   3- IGN (  )
15- a) Como você (mãe) avalia o atendimento no pré-natal da criança falecida?  
      1- Muito bom (  )       2- Bom (  )       3- Mais ou menos (  )         4- Ruim (  )        
      b) Por quê?_________________________________________________________________________ 
   _____________________________________________________________________________________
 
2- DADOS SOBRE O PARTO: 
1- a) A bolsa das águas rompeu em casa?      1- Sim (  )             2 ) Não (  )        3- IGN (  ) 
    b) Qual o tempo entre o início do trabalho de parto e o parto?________________________________
2- a) O parto foi realizado no hospital indicado no pré-natal? 
    1- Sim (  )            2- Não (  )          3- Não foi indicado hospital (  ) 
    b) Se não, porquê?__________________________________________________________ 
3- Se precisou chamar o SAMU para transportá-la à maternidade, foi atendida? 
    1- Sim  (  )              2- Não (  )           
4- a) Como você (mãe) avalia o atendimento do seu parto? 
    1- Muito bom (  )      2- Bom (  )       3- Mais ou menos (  )         4- Ruim (  )        5- Não sabe (  ) 
    b) Por quê?__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
3- DADOS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA MATERNIDADE: 
1- a) O bebê teve algum problema no nascimento?        1- Sim (  )          2- Não (  )           3- IGN (  ) 
    b) Se sim, qual?______________________________________________________________________ 
2- a) Ficou internado no berçário?    1- Sim (  )            2- Não (  )          99- IGN (  ) 
    b) Se sim, por quanto tempo?__________________________________________________________ 
3- a) Foi indicado UTI?      1- Sim (  )          2- Não (  )         99- IGN (  ) 
    b) Se sim, qual o motivo:___________________________________________________________  
    c) Quanto tempo passou entre a indicação de UTI até ser internada em UTI? ____h.      99- IGN (  ) 
    d) A UTI era na própria maternidade? 1- Sim (  )          2- Não (  )         99- IGN (  ) 
4- a) Como foi o atendimento recebido pela criança na maternidade? 
    1- Muito bom (  )     2- Bom (  )         3- Mais ou menos (  )        4- Ruim (  )        5- Não sabe (  ) 
    b) Por quê?__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
5- A criança foi a óbito na maternidade?     1- Sim (  )         2- Não (  ) 
4- DADOS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA (APÓS ALTA DA MATERNIDADE) 
1- a) O bebê recebeu visita domiciliar do serviço de saúde na primeira semana de vida? 
    1- Sim (  )         2- Não (  )       99- IGN (  ) 
    b) Se sim, de qual/quais profissional?____________________________________________________ 
2- a) O bebê realizou teste do pezinho?     1- Sim (  )          2- Não (  )         99- IGN (  ) 
    b) Se não, por quê?__________________________________________________________ 
3- a) O bebê foi amamentado exclusivamente ao seio (até 6 meses de idade)? 
    1- Sim (  )          2- Não (  )     99- IGN (  )   
    b) Ocorreu algum problema que dificultou a amamentação? 1- Sim (  )     2- Não (  )      99- IGN (  ) 
    c) Se sim, qual/quais?__________________________________________________________________ 
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    d) Se ocorreu, recebeu ajuda de algum profissional da Unidade de Saúde? 
    1- Sim (  )          2- Não (  )          99- IGN (  )     
    e) Se sim, qual/quais profissionais?______________________________________________________ 
4- a) Recebeu orientação para introdução de alimentos (após o 6º mês de vida)? 
    1- Sim (  )          2- Não (  )       3- Não se aplica(  )         99- IGN (  ) 
    b) Se sim, a orientação foi para iniciar a partir de que mês de idade da criança?_______________ 
5- a) A criança tinha algum problema de saúde ?  1- Sim (  )       2- Não  (  )    3- IGN (  ) 
    b) Se sim, qual?_______________________________________________________________________
    c) Quando procurava o Posto de Saúde em função do problema que a criança tinha, era atendida?  
    1- Sim (  )       2- Não  (  )    3- IGN (  ) 
    d) Se não era atendida, qual o motivo?___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
6- a) A criança fazia acompanhamento do CD?        1- Sim (  )         2- Não (  )         99- IGN (  )  
    b) Se sim, onde fazia o CD (UBS/Hospital/outros) nome:____________________________________ 
    c) Quantas consultas de CD realizou? _____consultas.         Último atendimento:_____/_____/_____   
7- Dados do cartão da criança: 
    a) Vacinação estava em dia para a idade da criança:   1- Sim (  )         2- Não (  )        99- IGN (  ) 
    b) Foi pesada mensalmente?       1- Sim (  )         2- Não (  )              99- IGN (  ) 
8- a) A criança estava desnutrida? 1- Sim (  )         2- Não (  )              99- IGN (  ) 
    b)Se desnutrida, estava inscrita no Programa do leite (Risco Nutricional)? 
    1- Sim (  )         2- Não (  )        3- Não se aplica(  )        99- IGN (  ) 
    b) Se não, qual o motivo?_______________________________________________________________ 
9- a) A criança tomou dose de vitamina A após os seis meses de idade ? 
     1- Sim (  )         2- Não (  )         3- Não se aplica (  )    99- IGN (  )       
     b) Se não, por quê?___________________________________________________________________ 
10- Se a criança tinha mais de 6 meses, foi prescrito sulfato ferroso para uso diariamente? 
      1- Sim (  )         2- Não (  )        3- Não se aplica  (  )    99- IGN (  )  
11- a)A criança foi atendida alguma vez pelo dentista ?   1- Sim (  )         2- Não (  )           99- IGN (  ) 
      b) Se sim, para quê?__________________________________________________________________ 
12- a) A mãe ou cuidador participava de grupos educativos e de convivência na Unidade de Saúde 
sobre conteúdos de cuidados à criança?  1- Sim (  )       2- Não (  )          99- IGN (  ) 
      b) Se sim, qual o grupo?_______________________________________________________________
13- a)Antes da doença que causou a morte a criança tinha sido internada alguma vez? 
       1- Sim (  )          2- Não (  )             99- IGN (  ) 
       b)Se sim, quantas vezes: 
       1ª vez: motivo__________________________data:____/____/____  Hospital:_________________ 
       2ª vez: motivo__________________________data:____/____/____  Hospital:_________________ 
       3ª vez: motivo__________________________data:____/____/____  Hospital:_________________ 

 
IV DADOS SOBRE A DOENÇA QUE CAUSOU A MORTE DA CRIANÇA (ÓBITO 
OCORRIDO APÓS ALTA DA MATERNIDADE) 
 

1-Quanto tempo levou entre o início da doença que causou a morte e o primeiro atendimento no 
serviço de saúde? (em horas ou dias )__________horas_________dias 
2- a) Alguma coisa foi feita (conduta), antes de se procurar o serviço de saúde? 
    1- Sim (  )         2- Não (  )         99- IGN (  ) 
    b) Se sim, o que foi feito, e de quem recebeu a orientação?___________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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4- Quais os serviços de saúde procurados por ocasião da doença que levou a criança à morte? 
Preencher quadro abaixo, utilizando o relato da mãe e o Cartão da Criança, em ordem de seqüência  
dos acontecimentos (do 1º procurado ao último), e utilizando por base os itens 1, 2, 3, e 4 a seguir: 
                          Quadro sobre o atendimento da criança na doença que levou à morte 
Data Serviço 

   de  
Saúde 
 

Tipo 
 ( 1 ) 

Localização 
       do 
   serviço 
   (bairro) 

Atendido 
     Por 
    ( 2 ) 

Intervalo entre 
(atendimentos, 
em  horas  ou  
dias) 

Diag. Resultado 
 
     ( 3 ) 

  Problema    
Encontrado 
 
       ( 4 ) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Observações sobre esta questão:___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
5- Se não conseguiu ser atendido na USF, qual foi o motivo? ___________________________________
______________________________________________________________________________________ 
6- a) No período em que a criança estava com a doença que levou à óbito, o ACS visitou sua casa? 
    1- Sim (  )            2- Não (  )           99- IGN (  ) 
    b) Se sim, foi informado a ele a situação em que se encontrava a criança? 
    1- Sim (  )            2- Não (  )           99- IGN (  ) 
 
    c) Qual a orientação/conduta do ACS?___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
7- a) Quando atendida na USF, foi referenciada para outro serviço? 1- Sim (  )  2- Não (  ) 99- IGN (  ) 
    b) Se encaminhada, conseguiu atendimento?  1- Sim (  )            2- Não (  )           99- IGN (  ) 
    c) Se não, qual o motivo do não atendimento?_____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
8- Qual a sua opinião (mãe/entrevistado) sobre o atendimento de saúde que a criança recebeu? 
(Incluir dificuldades/facilidades para conseguir atendimento no serviço, acesso a exames, 
medicamentos etc). 
    a) Na USF: 
    1- Muito bom (  )        2- Bom (  )         3- Mais ou menos (  )        4- Ruim (  )        5- Não sabe (  ) 
    b) Por quê?_________________________________________________________________________ 
    ___________________________________________________________________________________ 
    c) No hospital 
    1- Muito bom (  )        2- Bom (  )         3- Mais ou menos (  )        4- Ruim (  )        5- Não sabe (  ) 
    d) Por quê?_________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________________ 
  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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9- Na sua opinião, o que levou a criança ao óbito? (anotar o relato da mãe/ entrevistado) 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
10- Observações do 
entrevistador:__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
V- OBSERVAÇÕES DO PRONTUÁRIO FAMILIAR (USF): 
 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Prezado (a) Sr. (a), 
 

O objetivo deste é solicitar o seu consentimento para participar voluntariamente do 
projeto de pesquisa intitulado: “ATENÇÃO À CRIANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA: o óbito infantil como referência para análise”, o qual objetiva, analisar a 
qualidade da atenção à saúde das crianças que foram à óbito em 2007, em áreas adscritas da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF) no município de Natal. 

Sendo os benefícios esperados, o conhecimento dos fatores relacionados com a 
qualidade da atenção à saúde da criança na ESF do município de Natal, o que repercutirá na 
prevenção de novas ocorrências, contribuindo assim, para o fortalecimento do SUS.  

A coleta das informações será efetivada pela pesquisadora Ariane Rose Souza de 
Macedo Oliveira, por meio do formulário estruturado de entrevista para investigação de óbito. 
Este aborda questões relacionadas com as ações dos serviços, a prática dos profissionais e a 
disponibilidade de recursos, que interferiram na qualidade da atenção prestada à criança. 

Dessa forma, será necessária a sua prévia autorização para o uso de um gravador e 
anotações das informações obtidas. A entrevista será posteriormente transcrita, e o conteúdo 
será utilizado especificamente neste estudo. Todas as informações obtidas são confidenciais e 
serão apenas usadas com o propósito científico, havendo o compromisso por parte da equipe 
da pesquisa em manter o sigilo e o anonimato de sua participação.  

Ressaltamos, ainda, que o Sr. (Sra.) poderá desistir da pesquisa em qualquer momento, 
sem que lhe seja imputada penalidades ou prejuízos. Não haverá ressarcimento por sua 
participação nesta pesquisa, devendo a mesma ser espontânea e voluntária mediante os 
esclarecimentos sobre objetivos, procedimentos metodológicos, resultados, conclusões e 
divulgação. Porém, a equipe da pesquisa se responsabiliza por possíveis custos, bem como 
indenizações de danos decorrentes de sua participação na pesquisa, desde que fique 
comprovado legalmente sua necessidade. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Profa. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo, 
professora Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) e a pesquisadora Ariane Rose Souza de Macêdo Oliveira, quaisquer 
dúvidas sobre questões éticas que envolvem a pesquisa, procurar o CEP-UFRN pelo telefone 
3215-31S35 ou pelo endereço: Praça do Campos Universitário, Lagoa Nova, Cep. 59072-970. 

Desde já agradecemos a sua atenção e colaboração em participar voluntariamente do 
estudo, e caso aceite participar, solicitamos a sua confirmação neste documento. Declaro que 
após ter lido e compreendido as informações acima descritas, concordo em participar da 
pesquisa realizada pelo grupo coordenado pela Profª. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo do 
Departamento de Enfermagem da UFRN. 
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Autorizo o uso dos dados obtidos através da entrevista, com o objetivo de desenvolver 
a pesquisa citada, como também a publicação do referido trabalho. Concedo também o direito 
de uso para quaisquer fins de ensino e divulgação em jornais e/ou revistas científicas, desde 
que mantenham o sigilo sobre minha identidade, podendo usar pseudônimos.  

Declaro ter ciência que o referido trabalho será desenvolvido através do 
preenchimento do instrumento previamente apresentado. 

Fui informado (a) dos objetivos do estudo, estando ciente que minha participação é 
voluntária e que posso a qualquer momento me desligar da pesquisa sem nenhum 
constrangimento ou penalização.    
 
 

DE ACORDO, 

___________________________________________________                 
(Assinatura)                                                                                     
                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Impressão datiloscópia 
 
 
 
Endereço: 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Natal, ___ de ____________ de 2008. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Pesquisador(a) (Nome legível e por extenso) 

R.G.________________________ 
CPF: ________________________ 
Telefone: _____________________ 
E-mail: _______________________ 
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APÊNDICE C 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
Campus Universitário, s/n, BR 101 – Lagoa Nova – Natal/RN - CEP: 59072-970 

   
 

Ofício n.º ......../08BPEDEn.         Natal/RN, 22 de abril de 2008. 
 
Ao Gerente do Distrito Sanitário ______ 
................................................... 
 
Senhor Gerente: 
 

 A Pós Graduação do Departamento de Enfermagem da UFRN desenvolve pesquisa 
para dissertação de mestrado em Enfermagem, dentre as quais, aqui ressaltamos o trabalho 
intitulado“ATENÇÃO À CRIANÇA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: o óbito 
infantil como referência para análise”. Este trabalho tem como finalidade proporcionar o 
diagnóstico das principais questões inerentes ao processo do cuidado à criança na Estratégia 
de Saúde da Família, apontando para recomendações no que diz respeito aos fatores que 
favorecem a ocorrência de óbito infantil evitável. 
 Reconhecendo a importância do trabalho a ser desenvolvido, solicitamos a vossa 
aquiescência em permitir o acesso da mestranda Ariane Rose Souza de Macêdo Oliveira, para 
a realização da coleta de dados junto aos profissionais lotados neste Distrito. Ao mesmo 
tempo, pedimos autorização para que o nome desta Instituição possa constar no relatório final 
de pesquisa. 

Outrossim, salientamos que os dados serão mantidos em sigilo de acordo com a 
Resolução do Ministério da Saúde 196/96 que trata da Pesquisa em Seres Humanos e que 
estes serão utilizados tão somente para a realização deste trabalho. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta gerência agradecemos 
antecipadamente e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  

 
Hylarina Montenegro Diniz 
Chefe do Departamento de Enfermagem 

 
 

Profa. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo 
       Docente da Pós Graduação em Enfermagem  

 
 
 
 
 



138 
 

APÊNDICE D 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. CEP: 59072-970.   

 
 

LOCAIS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
 
 
 

          A pesquisa será realizada em domicílios de pais ou familiares de crianças que 

foram a óbito no ano de 2007, em áreas adscritas às Unidades de Saúde da Família do 

município de Natal/RN. Serão também coletadas informações complementares obtidas através 

de registros e prontuários nas referidas Unidades, com o objetivo de analisar a qualidade da 

atenção à saúde da criança na ESF no município de Natal. Tal pesquisa colaborará com a 

análise da qualidade da atenção à criança na ESF, bem como, na identificação das formas de 

superação de fatores que interferem na ocorrência de óbito infantil evitável. 

                                     

 
 

 
____________________________________________ 

Profª. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timoteo 

(Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE E 
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário – Br 101 – Lagoa Nova – Natal, RN. CEP: 59072-970 

 
 
 

                            DECLARAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 
 
 

 Declaro para os fins que se fizerem necessários que eu, Rosalba Pessoa de 

Souza Timóteo, enfermeira doutora, brasileira, residente e domiciliada na Av. Interventor 

Mário Câmara, 2141, Dix-Sept Rosado, Natal/RN, tornará público os resultados desta 

pesquisa, sejam eles favoráveis ou não. 

 

 

Natal/RN, 22 de abril de 2008. 

 
 
 
 
 

________________________________________ 

Profª. Dra. Rosalba Pessoa de Souza Timóteo 

(Coordenadora da Pesquisa) 
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APÊNDICE F 
 

DESCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

 
CASO 01 

J.I.A.N, 15 anos, residia há 03 meses no bairro de BOM PASTOR em área adscrita à USF de 
Monte Líbano localizado no DSO. Concluiu a 8º série do ensino fundamental. Morava em 
residência de alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral e esgoto através de 
fossa. A rua é servida da coleta pública de lixo. A família consome água sem tratamento. 
Moravam no domicílio 03 pessoas, com renda familiar aproximada de 700,00 reais e participavam 
de 02 programas assistenciais: “bolsa família” e “agente jovem”. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: I; ABORTO: O; PARA: I.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Mãe admite que realizou o pré-natal na USF de Bom Pastor, 
utilizando o cartão de sua irmã, porque não tinha sido cadastrada pela USF de sua área de 
adscrição. Iniciou o pré-natal no 1º trimestre da gestação, tendo realizado 01 consulta, não 
comparecendo as outras consultas agendadas. Embora gestante faltosa, não recebeu visita do 
ACS, uma vez que não pertencia à área adscrita do agente. Realizou exames laboratoriais: 
hemograma, sumário de urina (EAS), parasitológico de fezes (PF), glicemia, classificação 
sanguíneo, contudo, não realizou o anti-HIV, pois o Laboratório Central estava com o 
equipamento quebrado. Foi encaminhada para tomar a vacina contra o tétano, não 
complementando o número de doses recomendadas porque faltou à consulta agendada. Afirmou 
que a gestação não foi considerada de alto risco, que não apresentou problemas de saúde e que 
não foi encaminhada para outras especialidades médicas. Não sabe informar se teve anemia na 
gestação, pois não apresentou os exames, porém na única consulta do pré-natal foi prescrito 
sulfato ferroso e ácido fólico, tendo feito uso deles. Foi encaminhada para o Programa de Risco 
Nutricional, no entanto diz não ter recebido orientações sobre aleitamento materno no pré-natal e 
nem participado de atividades educativas em grupo, embora tivesse agendado no cartão da 
gestante. Afirma ter sido indicada à maternidade de referência para o parto, o qual ocorreu 
prematuramente, de forma espontânea, em maternidade não indicada pelo serviço, com o tempo 
de duração de aproximadamente nove horas de trabalho de parto. O RN do sexo masculino nasceu 
com 580 gramas (sic), apresentou problemas respiratórios “pulmão imaturo” ao nascimento, tendo 
ficado internado no berçário por 03 horas, quando foi a óbito por imaturidade extrema. Não sabe 
informar se a criança chegou a ir para a UTI. Sua opinião sobre o atendimento ao pré-natal foi 
“mais ou menos”, porque o ACS não acompanhou no domicílio e o “arquivista era ignorante”, 
porém o “enfermeiro e o médico eram bons”. O atendimento ao parto considerou “muito bom”, 
porque foi “bem atendida”. E, sobre o atendimento recebido pela criança na maternidade, não 
soube opinar, porque “não acompanhou” em função da “criança ter tido pouco tempo de vida”.  
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CASO 02 

M.C.A.C, 37 anos, residia há 15 meses no bairro de Lagoa Azul, adscrita à USF de Nova Natal II 
localizado no DS Norte I. Concluiu a 3º série do ensino fundamental. Morava em residência de 
alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral, não tratava a água de beber, o 
destino dos esgotos era para fossa e o lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 08 pessoas, a 
renda familiar era de 01 salário mínimo, a família não participava de programas assistenciais. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: VII; ABORTO: I; PARA: VI, não faz referência a 
natimorto nem óbito infantil anterior.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o pré-natal na USF de Nova Natal II. Iniciou o PN no 1º 
trimestre da gestação, realizou 05 consultas. Compareceu a todas as consultas agendadas. Exames 
laboratoriais realizados: hemograma, EAS, PF, glicemia, classificação sanguínea. Não disse porque 
não fez o anti-HIV. Foi imunizada (dT). A mãe afirma que a enfermeira deu informações sobre 
aleitamento materno e foi diagnosticado durante a gravidez anemia e infecção urinária. Foi prescrito 
ácido fólico e sulfato ferroso, mas a mãe não quis tomar todos os comprimidos, sua gravidez não foi 
considerada de alto risco. Foi encaminhada para consulta médica, porém não compareceu porque 
“achava muito longe” o local do atendimento. Participou de atividades educativas que abordaram o 
tema de aleitamento materno. A mãe disse que a maternidade de referência não foi indicada durante 
o pré-natal. Avaliou o pré-natal de forma regular, “mais ou menos”, porque ficou “chateada” com o 
atendimento que recebeu, afirma ter sido orientada no pré-natal sobre o início do trabalho de parto. 
Avalia como “ruim” o seu atendimento no processo do parto, pois passou por três maternidades para 
poder ser atendida, ela diz que só tinha vaga na maternidade de São Gonçalo, “quase tinha [a CR] 
na ambulância”. Parto normal, RN pesou 3.750 gramas, a mãe ficou 03 dias internada, pois teve 
hemorragia (sic). Sobre o acompanhamento da CR na maternidade, afirma que ele não teve 
problemas no nascimento, não ficando internado. Avalia o atendimento da maternidade regular 
“mais ou menos”, pois afirma que “não me disseram que a CR tinha nascido com algum problema 
ou não, fizeram exames e não me mostraram, não sei por que era”. Após receber alta da 
maternidade, a mãe recebeu visita domiciliar do serviço de saúde na primeira semana de vida do 
RN, pela enfermeira e ACS. O RN fez o teste do pezinho e recebeu aleitamento materno, a mãe 
acredita ter tido dificuldades no aleitamento por ter “pouco leite”, diz ter recebido ajuda do médico e 
da enfermeira. Mãe queixa-se que CR começou a apresentar “fezes líquidas e verdes, roncado e 
puxado no peito”, foi atendida quando procurou o posto de saúde. A CR fazia acompanhamento do 
CD na USF Nova Natal II, realizou 01 consulta, sendo o último atendimento em 24/04/07, com 01 
mês e 16 dias. Segundo os dados do cartão da CR, a criança não estava com a vacinação em dia, não 
tinha sido pesada mensalmente e não estava desnutrida. A mãe não participou de grupos educativos 
sobre cuidados com a CR, a CR não foi internada antes do óbito. A partir da data dos primeiros 
sintomas a CR foi a óbito em 09 dias, procurou 01 serviço de urgência e emergência e 02 hospitais 
públicos, em todos eles a CR foi atendida pelo médico, os diagnósticos foram de “cansaço” e 
“sepsemia”. Afirma que o ACS não foi informado sobre a situação que CR se encontrava porque 
“não deu tempo”. A mãe avaliou o atendimento hospitalar como “ruim” devido ao “mau 
atendimento das enfermeiras, que não tinham cuidado de dar a medicação”, a sua opinião sobre o 
que levou a CR ao óbito foi “porque não foi feito exames corretos”. 
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CASO 03 

J.P.S., 29 anos, residia há 05 anos no bairro de Bom Pastor, adscrita à USF de Monte Líbano, 
localizado no DS Oeste. Concluiu a 6º série do ensino fundamental. Morava em residência de 
alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral, não tratava a água de beber, o 
destino dos esgotos era para fossa e o lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 08 pessoas, a 
renda familiar era de 01 salário mínimo e mais 100,00 reais, a família não participava de programas 
assistenciais. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: IV; ABORTO: 0; PARA: IV, não se refere a 
natimorto nem óbito infantil anterior.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o PN na USF de Monte Líbano, porém, não iniciou no 
1º trimestre da gestação, tendo realizado 02 consultas. Faltou a 03 consultas agendadas e recebeu 
visita do ACS, para saber o motivo. Exames laboratoriais realizados: HIV, glicemia, classificação 
sanguínea e VDRL, não tinham informação de resultados de outros exames no cartão, acha que fez 
todos solicitados. Afirma não ter sido encaminhada para tomar a vacina contra o tétano, porém 
estava em dia conforme anotação do cartão. Não recebeu orientação sobre aleitamento materno. A 
gestação não foi considerada de alto risco, apresentou infecção do trato urinário (ITU). Foi 
encaminhada para nutricionista recebendo o atendimento. Seu pré-natal não foi considerado de alto 
risco, e a maternidade de referência não foi indicada. Participou de atividades educativas sobre 
aleitamento materno. Apresentou anemia durante a gestação, admitindo não ter sido prescrito e não 
ter feito uso de ácido fólico e sulfato ferroso, afirma que “não foi para consulta médica agendada”. 
Foi encaminhada para o programa do leite, mas não foi fazer a inscrição. Avalia o atendimento pré-
natal como “muito bom”, devido aos profissionais “explicarem bem explicadinho; conversam 
direitinho”, mas não foi orientada sobre o início do trabalho de parto. Parto normal, 13 horas de 
duração do trabalho de parto. Avalia o atendimento do parto “bom”, pois “assim que cheguei tive ele 
(RN), não demorei muito não”. O RN não apresentou nenhum problema no nascimento e não ficou 
internado. O atendimento recebido pela RN na maternidade foi avaliado como “muito bom”, uma 
vez que a mãe diz que “lá tem enfermeira legal com a gente, conversam”. A mãe afirma ter recebido 
visita domiciliar na primeira semana de vida pela enfermeira. O RN não fez o teste do pezinho, pois 
a mãe diz que “esqueci a hora, mas tinha sido orientada”. O RN não foi amamentado 
exclusivamente de leite materno devido ter faltado leite, pois a mãe justificou que não se alimentava 
direito, e assegura não ter recebido ajuda profissional. A CR apresentou problemas de saúde, mas a 
mãe disse que “não procurei atendimento, (pois) achava que a cura do olhado ia melhorar, mas foi 
pior, até a mulher que cura disse: leve esse menino ao posto”. A CR não fazia CD, segundo a mãe. 
De acordo com o cartão, a vacinação não estava em dia, não tinha sido pesada mensalmente. A mãe 
não participava de grupos educativos sobre conteúdos de cuidados à criança. A CR não foi internada 
antes da doença que causou a morte. Levou 05 dias entre o início da doença que causou o óbito o 
primeiro atendimento, CR faleceu aos 02 meses e 16 dias de vida. Antes de procurar os serviços de 
saúde, a mãe procurou a curandeira. Recebeu a visita do ACS, que foi informado da situação da CR, 
este orientou que a mãe procurasse a UBS, mãe diz que a CR “estava no início da doença”. A mãe 
chamou o SAMU e foi para o HWG, foi atendida pelo médico de plantão e o diagnóstico foi 
desidratação, não procurou a UBS antes desse atendimento. O óbito foi devido: bronquiolite, 
pneumonia, insuficiência renal e desidratação. Sobre o atendimento recebido na UBS, a mãe avalia 
como “bom”, relata que “eles são as pessoas que vão na casa da gente, pra saber o que está 
precisando, saber de alguma coisa, se tiver o remédio no posto elas mandam.” Enquanto ao 
atendimento hospitalar, avalia como “muito bom” e diz que “elas conversam, orientam como era pra 
ter feito.”. Na opinião da mãe o que levou o óbito da criança foi “descuido meu, o descuido foi da 
mãe; já a minha mãe diz que quem matou o menino foi o pai, por um susto que o menino teve”. 
 
 
 
 



143 
 

 
CASO 04 

T. V. S., 13 anos, residia há 01 ano e 02 meses no bairro do Alecrim”, adscrita à USF de Passo da 
Pátria localizado no DSL. Concluiu a 6º série do ensino fundamental, morava em residência de 
alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral, não tratava a água de beber, o 
destino dos esgotos era para fossa e o lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 05 pessoas, a 
renda familiar era de 01 salário mínimo, a família não participava de programas assistenciais. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: I; ABORTO: 0; PARA: I, não se refere a natimorto 
nem óbito infantil anterior. 
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o PN na USF de Passo da Pátria, tendo iniciado no 1º 
trimestre da gestação e realizado 03 consultas. Não compareceu a todas as consultas agendadas e 
não recebeu visita do ACS, para saber o motivo. Exames laboratoriais realizados: hemograma, HIV, 
classificação sanguínea, EAS e VDRL. Assegura ter sido encaminhada para tomar a vacina contra o 
tétano, mas o esquema não estava em dia, em função de o parto ter sido prematuro. Recebeu 
orientação sobre aleitamento materno pelo médico e enfermeiro. Gestação foi considerada de alto 
risco, não foi encaminhada para referência. Apresentou sífilis na gestação e não foi encaminhada 
para outras especialidades médicas. A mãe não participou de atividades educativas em grupo e nem 
recebeu orientação sobre referência para o parto e sobre trabalho de parto. Apresentou anemia na 
gestação, foi prescrito sulfato ferroso e ácido fólico, tendo feito o tratamento. Foi encaminhada para 
o Programa de Risco Nutricional. Considerou o atendimento do PN “péssimo”, porque “as 
enfermeiras chegam à hora que querem, deixam esperando muito, quando chega uma urgência não 
querem atender, só atendem as que estão marcadas e são ignorantes”. Parto normal, o tempo de 
duração entre o início do trabalho de parto e o parto foi de 03 dias, RN pré-termo, a mãe não 
acionou o SAMU porque “eles não vem nesses casos”. Sua opinião sobre o atendimento ao parto é 
de que foi “muito bom”, porque “os médicos são legais e não faltam”. RN do sexo feminino, pesou 
1.310 gramas (sic) apresentou ao nascimento “sífilis” e “pulmão imaturo”, tendo ficado internada 
em berçário por 08 dias, porém não foi indicada a UTI. Considerou como “mais ou menos” o 
atendimento recebido pela criança na maternidade porque “era para a criança ter ficado na 
incubadora, [...] para desenvolver o pulmão, [...] quando nasceu disseram que o pulmão era 
pequeno, depois do nascimento não ligaram mais para a criança”. RN não recebeu VD da USF. 
Realizou o teste do pezinho, não foi amamentada exclusivamente ao seio, pois segundo genitora, 
apresentou problemas para amamentar, pois “não tinha leite, e o bico era invertido”. A mãe recebeu 
ajuda da enfermeira para superar as dificuldades referidas. A CR fez acompanhamento do CD, 
realizou 02 consultas, última em (26/04/07) segundo dados do cartão, a vacinação estava em dia, foi 
pesada mensalmente, a mãe admitiu que a criança estava “desnutrida”. A genitora não participou de 
grupos educativos e de convivência sobre conteúdos de cuidados à CR, na USF. Considerou o 
atendimento à criança na USF como “bom”, porque “foi bem atendida”. A mãe disse “que a CR não 
estava doente na noite anterior, e ao acordar pela manhã, a CR que dormia com ela e o pai numa 
cama de solteiro, não despertou”. Chamou o SAMU, quando foi levada ao hospital, sendo 
informada pela médica de plantão que a criança tinha morrido no domicílio. O ACS não visitou o 
domicílio no dia anterior ao óbito. A causa de morte com 01 mês se 16 dias de vida se deu por sepse, 
e, pneumonia bilateral. A mãe não mencionou problemas relacionados ao atendimento hospitalar à 
criança. Sua opinião sobre o que levou à criança a óbito é a de que foi em função de “descuido na 
maternidade, porque era para ter ficado na incubadora para desenvolver o pulmão”. 
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 CASO 05 

M. V. L. M., 43 anos, residia há 23 anos no bairro do Potengi, adscrita à USF de Potengi, localizada 
no DSN I. Concluiu o ensino fundamental, morava em residência de alvenaria, com abastecimento 
de água da rede geral, fazia uso de água mineral, o destino dos esgotos era para fossa e o lixo para 
coleta pública. Moravam no domicílio 05 pessoas, a renda familiar era de aproximadamente 
2.000,00, a família não participava de programas assistenciais. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: I; ABORTO: 0; PARA: I, não faz referência a 
natimorto nem óbito infantil anterior.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o PN na USF de Passo da Pátria, tendo iniciado no 1º 
trimestre da gestação e realizado 03 consultas, não compareceu a todas as consultas agendadas, 
também não recebeu visita do ACS para saber o motivo. Exames laboratoriais realizados: 
hemograma, HIV, classificação sanguínea, EAS e VDRL. Foi encaminhada para tomar a vacina 
contra o tétano, mas não estava em dia com a vacina, em função do parto prematuro. Recebeu 
orientação sobre aleitamento materno pelo enfermeiro e através de grupos educativos no Hospital da 
Policia. A gestação não foi considerada de alto risco, mas não foi encaminhada a especialidades 
médicas. Apresentou pouca quantidade de líquido amniótico e anemia durante gestação, foi prescrito 
ácido fólico e sulfato ferroso dos quais a mãe fez uso. Durante o PN, foi indicada a maternidade de 
referência para o parto, mas não foi orientada com informações sobre o início do trabalho de parto. 
A mãe foi encaminhada para o programa do leite. Avalia o atendimento pré-natal regular pois afirma 
que “o médico deveria ter mais atenção com a pessoa, não tinha sonnar, e a consulta era rápida”. 
Parto cesariano, RN 2.110g, sexo feminino, diagnóstico de Síndrome de Patau, ficou internado 
durante 02 meses e 23 dias (Berçário, UTI, enfermaria) quando foi a óbito por parada 
cárdiorespiratória+sepse+pneumonia+síndrome a esclarecer. Mãe avalia o atendimento na 
maternidade como “bom”, RN encaminhada para o HIVS depois de 24h de vida. A mãe diz que o 
atendimento que a CR recebeu no hospital foi considerado como “mais ou menos”, pois houve 
“demora de conseguir vaga para a UTI, alguns profissionais não eram cuidadosos” a mesma acha 
que o RN “deveria ter ficado na incubadora, na enfermaria ela ficava com o peito descoberto, só de 
fralda, a sala tinha ar condicionado e lá tinha bebês com pneumonia, já que ela tinha o pulmão 
frágil, faltou mais cuidado”. No meu pensamento de mãe, se existe nessa síndrome CR que chegou 
aos 09 anos, outras que tiveram pneumonia e não morreram, se ela não tivesse pegado peneumonia 
poderia sobreviver mais. Faltou um pouquinho mais de atenção dos médicos”. 
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CASO 06 

C. N. S., 21 anos, residia há 05 anos no bairro Lagoa Azul, adscrita à USF de Gramoré, localizada no 
DSN I. Concluiu a 5ª série, morava em residência de alvenaria, com abastecimento de água 
proveniente da rede geral, fazia uso de água mineral, o destino dos esgotos era para fossa e o lixo para 
coleta pública. Moravam no domicílio 03 pessoas, com renda familiar de aproximadamente 01 salário 
mínimo. A família participava de Programa Assistencial do Governo: “Programa do Leite”. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: III; ABORTO: I; PARA: II, não se refere a natimorto 
nem óbito infantil anterior.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou 06 consultas de pré-natal, sendo 01 delas na USF de 
Gramoré e as demais na UBS de Pajuçara. Não iniciou o pré-natal no primeiro trimestre de gestação, 
realizou 06 consultas de PN, tendo comparecido a todos os agendamentos. Exames básicos 
realizados: hemograma, glicema, VDRL, EAS, HIV, classificação sanguínea. Imunizada (dT). 
Recebeu orientação sobre aleitamento materno do nutricionista e do médico. A gravidez não foi 
considerada de alto risco. Teve anemia, realizou o tratamento com sulfato ferroso e ácido fólico 
conforme prescrição, não foi encaminhada para outras especialidades médicas. Participou de 
atividades educativas em grupo sobre “Cuidados com a criança e gestação”. O hospital indicado para 
o parto não era referência para área adscrita à USF, a mãe não foi orientada sobre o trabalho de parto. 
Foi encaminhada para o Programa de Risco Nutricional. Avalia o atendimento no PN como “bom”, 
pois assegura que marcava a consulta e os profissionais compareciam e em relação a ela “cuidavam 
bem, tratavam bem”. Parto normal, a termo, o tempo entre início do trabalho de parto e o parto foi de 
03 horas, realizado no hospital indicado no PN. Considerou o atendimento ao parto como “bom”, 
porém relata não ter gostado muito da médica que a atendeu. RN, sexo masculino peso 3.400 gramas 
sem complicações. Avalia como “bom” o atendimento recebido pelo RN na maternidade, porque não 
precisou ir para outros lugares. RN recebeu VD da USF na primeira semana de vida, pelo ACS e o 
médico. Realizou o teste do pezinho, recebeu aleitamento materno exclusivo, sem ocorrência de 
problemas. A mãe relata que a CR costumeiramente “ficava roxa ao chorar e tomava o choro” e não 
recorreu ao serviço de saúde por este problema. Segundo informações do cartão da CR, a vacinação e 
a pesagem não estavam em dia. CR “não estava desnutrida”. A mãe relata que não recebeu VD do 
ACS durante o período em que a criança esteve doente, não procurou UBS. Relata também que não 
procurou serviço de Unidade de saúde por motivos pessoais devido à luto familiar. Antes da procura 
o serviço de saúde, a genitora nebulizou a criança no domicílio. Após 04 dias do inicio da doença 
procurou o HIMAF, foi diagnosticado “virose”, CR ficou internada. A causa do óbito foi acidose 
respiratória, insuficiência respiratória, e, bronquite viral. Considerou o atendimento no hospital como 
“Muito bom”. Na opinião da mãe o que levou a CR ao óbito não foi a falta de cuidado, refere que “eu 
creio que ele já tinha problema desde a gravidez, porque quando chorava ficava todo roxo. Minha 
família toda tem problema de coração e eu acho que ele tinha também, mas não chegou a fazer os 
exames porque não deu tempo.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
CASO 07 

S. M. S., 29 anos, residia há 21 anos na Cidade Alta, adscrita à USF de Passo da Pátria, localizada no 
DSL. Concluiu a 4ª serie, morava em residência de alvenaria, com abastecimento de água proveniente 
da rede geral; fazia uso de água não-tratada; o destino dos esgotos era escoado para maré e o lixo para 
coleta pública. Moravam no domicílio 06 pessoas, com renda familiar de aproximadamente R$20,00 
reais por mês (mãe pedinte e filho catador de lixo). A família participava de Programa Assistencial do 
Governo “Programa do Leite”, porém usava o cartão de outra pessoa, porque foi encaminhar o 
cadastro e não tinha vaga. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: VII; ABORTO: II; PARA: V, não refere natimorto 
nem óbito infantil anterior.  
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou 04 consultas de pré-natal, na USF de Passo da Pátria, não 
comparecendo a todas. Recebeu visita do ACS em sua casa quando faltou a consulta de PN. Não 
iniciou o PN no primeiro trimestre de gestação por desânimo e “medo de ser novamente criticada 
pela médica, por estar grávida mais uma vêz”. Exames básicos realizados: Glicemia, VDRL, 
hemograma, EAS, e rubéola. Imunizada (dT). Não recorda se foi orientada sobre aleitamento materno 
(consta no prontuário uma anotação sobre auto-exame de mama orientado por enfermeira). A mãe 
apresentou dores e dormência nos membros inferiores durante a gestação. A gravidez não considerada 
de alto risco e não encaminhada para outras especialidades médicas. Participou durante a gestação de 
atividades educativas em grupo sobre “Violência” em uma palestra em comemoração ao dia da 
mulher. Foi encaminhada para o Programa de Risco Nutricional, porém, não foi matriculada porque 
não tinha vaga. Recebeu orientação sobre o trabalho de parto e local de referência para o parto. 
Queixou-se de lombalgia, dormência MMII, cólicas, diagnóstico de anemia, fez uso descontinuo de 
sulfato ferroso e acido fólico, pois “só consegui uma prescrição, não tinha no posto e não tinha 
dinheiro para comprar”. Avaliou o atendimento no PN como “mais ou menos”, pois, “deveria ter 
uma atenção melhor (a gestante) por que tem gravidez que a pessoa não passa bem, com condição 
até difícil e deveria completar com um atendimento melhor pra pessoa ficar mais animada, para 
poder passar por esse tipo de situação da pessoa”. Foi a pé para a MEJC. Parto normal, a termo, RN 
do sexo feminino pesou 3.510 gramas, sem complicações. Considerou o atendimento ao parto como 
“mais ou menos”, pois “não tinha cama para ficar, fiquei na cadeira no corredor, até depois do parto 
com a CR nos braços”. Avalia como “bom” o atendimento recebido pelo RN na maternidade, pois 
“me ajudaram a cuidar da criança, dar banho na criança, me lavar para o banheiro”. O RN não 
recebeu visita domiciliar do serviço de saúde na primeira semana de vida e não realizou o teste do 
pezinho. Devido à baixa lactação, a mãe não manteve o aleitamento materno exclusivo, recebendo 
orientação do ACS e de enfermeiranda. Mãe refere que a CR apresentou mastite e sempre que 
procurava o serviço de saúde era atendida, com exceção da ocasião do óbito. A mãe relata que a CR 
não realizou CD, embora haja anotado no prontuário da criança o encaminhamento. Segundo cartão 
da CR as vacinas não estavam em dia, não teve o peso acompanhado mensalmente A mãe não 
participou de grupos educativos. A CR foi internada anteriormente ao óbito, por mastite. Decorridos 
07 dias do inicio da doença e o atendimento no serviço de saúde. Antes de procurar o serviço de 
saúde, a mãe seguindo a orientação de outras mães ofereceu alimentos como leite, chá, água de coco e 
soro caseiro, uma vez que era esse tratamento que dava aos seus filhos quando estavam com diarréia. 
A mãe procurou a UBS, porém não foi atendida por falta de vaga, não sendo referenciada para outro 
serviço, refere problema com o cartão, já que mudaram a área adscrita e não atualizaram o cartão. 
Não recebeu visita de ACS durante o período em que a criança estava doente. Após 02 dias 
encaminhou-se para o Hospital dos Pescadores, sendo atendida pelo médico e pela enfermeira, foi a 
óbito no referido hospital com diagnóstico de insuficiência renal aguda, desidratação e 
broncopneumonia. Sobre o atendimento a criança recebeu na USF, a mãe considera “ruim” porque 
faltou atendimento à criança na ocasião da doença. Com relação ao atendimento recebido no hospital, 
a mãe considera “bom” já que demonstraram preocupação com a criança e socorreram-na rápido. 
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CASO 08 

D.M.M.R., 23 anos, residia há 10 anos no bairro das Quintas, adscrita à USF de Monte Líbano 
localizado no DSO. Concluiu a 7ª série do ensino fundamental, morava em residência de alvenaria, 
com abastecimento de água proveniente da rede geral, filtrava a água para beber. Destinava os 
esgotos através do saneamento e o lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 04 pessoas, a 
renda familiar era de 01 salário mínimo, a família não participava de Programas assistenciais. 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: III; ABORTO:0 ; PARA: III , não refere natimorto nem 
óbito infantil anterior. 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o PN na USF de Monte Líbano, não tendo iniciado no 1º 
trimestre da gestação, já que soube que estava grávida fora desse período. Compareceu a todas as 
consultas agendadas, num total de 03 consultas. Exames laboratoriais realizados: glicemia, 
hemograma, HIV, classificação sanguínea ABO Rh (realizados na urgência, já que na USF o 
resultado não chegou em tempo hábil). Imunizada (dT). Não recebeu orientação sobre aleitamento 
materno. Queixa-se de “ferida na vagina” e “dor uterina” durante a gestação. Referiu não ter sido 
encaminhada para outras especialidades médicas e foi por conta própria na Maternidade Escola 
Januário Cicco e na Unidade Mista. A gestação não foi considerada de alto risco. Referiu não ter 
participado de atividades educativas em grupo. Não recebeu orientação sobre o local de referência 
para o parto e sobre trabalho de parto. Diagnóstico de anemia foi prescrito sulfato ferroso e ácido 
fólico, tendo feito o tratamento. Não foi encaminhada para o Programa de Risco Nutricional. 
Considerou o atendimento no PN como “ruim”, porque não participou de nenhum programa, pois os 
profissionais durante as visitas não informavam e ela deveria ficar sabendo (sic).  Parto cesariano 
(sofrimento fetal), a bolsa d’água não rompeu no domicílio e o tempo de duração entre o início do 
trabalho de parto e o parto foi de 17 horas. RN prematuro (31 semanas), sexo feminino, peso 3.560 
gramas, apresentando laçadura de cordão ao nascer. Permaneceu internado por 14 dias no berçário 
e foi indicada UTI Neonatal do próprio serviço de saúde (MEJC) com diagnóstico de “sífilis” e 
“pulmão imaturo”, sendo internada imediatamente após indicação, internada em berçário por 08 
dias. A sua opinião sobre o atendimento ao parto é de que foi “péssimo” diz que: “fui encaminhada 
do (Hospital) Memorial para o Januário (Cicco, maternidade), quando cheguei lá uma medica falou 
que eu precisava fazer uma USG de urgência; o rapaz demorou, falei para eles e eles não deram 
ouvidos [...] botaram uma injeção para diminuir as contrações [...] depois dessa eu não sentia mais 
o bebe mexer [...] botaram um aparelho e estava normal. Quando fui bater a USG já era 07:00h da 
noite; o médico nem terminou o exame, chamou as pressas, me jogaram numa maca e fui para 
cirurgia. O medico lá falou que era eu ou minha bebê”. Considerou como “bom” o atendimento 
recebido pela CR na maternidade porque “ficavam 24 horas observando as crianças, davam 
remédio, era tudo muito organizado (...) lavavam as mãos”. A CR foi a óbito na maternidade com 14 
dias de nascimento. A causa básica do óbito foi “pneumonia”, “sífilis congênita”, “sífilis materna” 
e apresentou também “hidrocefalia”. Quando questionada sobre o que levou a criança a óbito, esta 
relatou que “foi o remédio que deram para parar as dores”. 
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CASO 09 

M.R.S.O., 19 anos, residia há 1 ano e 4 meses no bairro de Lagoa Azul, adscrita a USF de 
Nordelândia, localizado no DS Norte I. Concluiu a 8ª série do ensino fundamental.  Morava em 
residência de alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral, água sem tratamento, 
destino dos esgotos a céu aberto e destino do lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 08 
pessoas, com renda familiar de 02 salários mínimos. A família não participava de Programas 
assistenciais. 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: I; ABORTO: 0; PARA: I. 
 
Antecedentes referentes ao caso: Realizou o pré-natal na USF de Nordelândia, não tendo iniciado o 
pré-natal no 1º trimestre da gestação, já que segundo a mãe “no primeiro filho a pessoa não sabe de 
muita coisa [...] nunca falaram que era importante fazer [...] começou mesmo tarde”. De 4 consultas 
agendadas, realizou duas delas, já que as outras duas as enfermeiras faltaram (sic). Realizou os 
seguintes exames laboratoriais: Hemograma, HIV, HbSAg, Toxoplasmose e Citomegalovírus. Não 
não foi pegar resultado dos exames. Refere que não apresentou anemia durante a gestação, mas, foi 
prescrito sulfato ferroso e ácido fólico, tendo feito o tratamento. Não foi encaminhada para o 
Programa de Risco Nutricional. Refere ter sido encaminhada para tomar a vacina anti-tetânica e 
tomou duas doses, atrasando a terceira. Não apresentou nenhuma doença durante a gestação, não 
sendo considerada gestação de risco, portanto não foi encaminhada para outras especialidades 
médicas. Não freqüentou atividades educativas em grupo, nem recebeu orientação sobre o local onde 
deveria parir. Informa orientação sobre o trabalho de parto. O atendimento do pré-natal para ela foi 
“mais ou menos”, porque foi criticada pelo profissional por ter faltado, mas ao chegar na Unidade, a 
médica não estava para o atendimento. Pariu de parto normal com tempo de duração aproximada de 9 
horas. A sua opinião sobre o atendimento no parto foi “bom” pelo tratamento recebido. A criança do 
sexo masculino nasceu com 3.100 gramas, apresentando circular de cordão umbilical cervical ao 
nascer, embora não tenha sido indicado internação nem UTI Neonatal. A mãe considerou o 
atendimento recebido pela criança na maternidade como “bom” pois “cuidavam bem da criança”. 
Recebeu orientação sobre aleitamento materno através da enfermeira, no hospital. A criança recebeu 
alta da maternidade e foi para o domicílio, recebendo visita de ACS e realizou o teste do pezinho 
(teste realizado em outra unidade de saúde). A genitora procedeu ao aleitamento materno exclusivo à 
criança, que não realizou acompanhamento do CD. A criança estava com vacinação em dia. Não foi 
pesada mensalmente. Foram decorridos 19 dias do inicio da doença ao atendimento no serviço de 
saúde. Com 15 dias de vida, a criança deu entrada no Hospital Santa Catarina, Zona Norte, sendo 
atendida por profissional médico e encaminhada, no mesmo dia, para o Hospital de Pediatria da 
UFRN – Hosped, também atendido pelo médico onde foi internado, sem confirmação de diagnóstico. 
Foi encaminhada ao Hospital Infantil Varela Santiago dois dias depois com diagnóstico de meningite 
bacteriana ficando hospitalizado por esse motivo. A causa básica da morte foi: Insuficiência 
respiratória aguda, hemorragia intracraniana e, meningite bacteriana aguda. Considerou como “bom” 
o atendimento recebido pela criança no hospital por que os médicos “tem uma preocupação e 
atendem bem”. Quando questionada sobre o que levou a criança a óbito, esta relatou que “não sabe e 
não tem idéia: Como pode um bebê que nasceu tão bem ir a óbito? Um bebê que nasceu tão sadio...”. 
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CASO 10 

E. C. B., 45 anos, mãe adotiva, residia há 15 anos no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 
adscrita na USF de Planície das Mangueiras, localizado no DS Norte II. Analfabeta. Morava em 
residência de alvenaria, com abastecimento de água proveniente da rede geral, faz uso de água 
mineral, destino dos esgotos para fossa e destino do lixo para coleta pública. Moravam no domicílio 
04 pessoas, com renda familiar de 01 salário mínimo. A família participava de Programas 
assistenciais (Programa Bolsa Escola, com dois beneficiados). 
 
Antecedentes da saúde reprodutiva: GESTA: III; ABORTO: 0; PARA: III  não sabe informar sobre 
natimorto nem óbito infantil anterior da genitora. 
 
Antecedentes referentes ao caso: A criança do sexo masculino chegou em seu domicílio com 2 dias 
de vida, portanto, não se aplica dados sobre a gestação. Pesando 3.810 gramas, recebeu visita de ACS 
e realizou o teste do pezinho. A mãe relata que a criança chorava muito. Não foi amamentada com 
leite materno, porém informa ter recebido orientações sobre amamentação e a introdução de outros 
alimentos na Unidade de Saúde. Era acompanhada no CD na USF de Planície das Mangueiras e na 
maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), tendo comparecido a duas consultas, sendo o último 
atendimento aos 43 dias de vida. A mãe relatou não participar de grupos educativos e de convivência 
na USF sobre conteúdos de cuidado à criança. O intervalo do inicio dos sintomas que levaram ao 
óbito infantil à procura de serviço especializado de saúde foi de 1 dia. A mãe levou a criança ao 
Hospital Walfredo Gurgel, onde foi atendido por médico que diagnosticou fratura na clavícula e 
recebeu orientações. Na semana seguinte, a criança deu entrada no Hospital Infantil Maria Alice 
Fernandes, onde foi diagnosticada com meningite e internado para observação. Três dias depois, a 
criança foi encaminhada para o Hospital Infantil Varela Santiago, onde permaneceu internado, vindo 
a óbito com 3 meses de vida. No período em que a criança estava com a doença, a mãe relata que 
recebeu visita de ACS e este demonstrou apoio para com a cuidadora. Quando questionada sobre o 
atendimento de saúde que a criança recebeu na USF, a mãe considerou como “muito bom”, já que  
“as meninas (profissionais da USF) atendem bem”. Sobre o atendimento hospitalar, considerou 
“muito bom”, “atendem bem, os casos piores eles botam na frente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




