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RESUMO 

A assistência do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança tem se caracterizado, em sua maioria, num atendimento baseado na dimensão 

biológica do adoecer, quando na realidade, as ações deveriam estar conjugadas na 

reorientação de modelo assistencial da Estratégia Saúde da Família. Deste modo, a pesquisa 

teve como objetivo analisar a atuação do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, em uma 

abordagem qualitativa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte sob parecer de nº 191/2012. A coleta de dados 

desenvolveu-se nas Unidades de Saúde da Família do município de Natal-RN, Brasil. Os 

participantes da pesquisa foram às enfermeiras que atuavam na Estratégia Saúde da Família 

por no mínimo dois anos, e que realizavam o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança na unidade de saúde selecionada. Os dados foram obtidos 

mediante uma entrevista em profundidade, e o material apreendido dos discursos foi tratado 

conforme a análise categorial temática proposta por Bardin. Deste processo emergiram três 

categorias temáticas, as quais foram analisadas à luz dos Modelos Assistenciais e do Processo 

de Trabalho em Saúde e de Enfermagem e discutidos com base nos achados literários. Os 

resultados elucidaram que as enfermeiras consideram a sua atuação satisfatória, pois tem 

favorecido na adesão das mães dos menores de um ano às consultas de enfermagem, na 

contribuição para a redução da morbidade e mortalidade infantil por doenças prevalentes, bem 

como no estabelecimento de vínculo entre as profissionais e genitoras. Foi evidenciado, que 

apesar de realizarem ações de promoção e prevenção com a utilização de tecnologias leves, as 

enfermeiras ainda enfatizam o cuidado nas queixas das mães e sinais e sintomas das crianças, 

seguido dos encaminhamentos aos profissionais da unidade ou a outros setores. Além disso, 

constatou que o processo de trabalho das enfermeiras enfrenta desafios quanto à estrutura 

organizacional dos serviços e da conjuntura social da família. Diante destas colocações, 

observa-se que apesar da forte interferência do modelo de saúde hegemônico na atuação das 

enfermeiras, é verificado que estas profissionais vêm investindo em ações de promoção e 

prevenção aos agravos no cuidado às crianças, com o foco no contexto familiar. Assim, as 

enfermeiras estão enveredando o fazer na reorientação do modelo assistencial de saúde, 

mediante a utilização das tecnologias relacionais, o que tem contribuído para a resolutividade 

do cuidado integral a população infantil. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, Saúde da Criança, Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The nurse's assistance in monitoring the growth and development of children has been 

characterized mostly a service based on the biological dimension of illness, when in reality, 

the actions should be combined in the reorientation of care model of the Family Health 

Strategy. Thus, the research aimed to examine the role of nurses in the growth and 

development of children. This is an exploratory and descriptive, qualitative approach. The 

project was approved by the Ethics Committee of the Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte under Opinion No. 191/2012. Data collection was developed in the Health Units from 

the city of Natal, RN, Brazil. Survey participants were nurses who worked in the Family 

Health Strategy for at least two years and who performed the monitoring of child growth and 

development in the health unit selected. Data were collected through an in-depth interview, 

and seized material from speeches was treated as categorical thematic analysis proposed by 

Bardin. This process revealed three themes, which were analyzed in the light of Relief Models 

and Process Work in Health and Nursing and discussed based on the findings literary. The 

results elucidated that nurses consider their performance satisfactory as it has favored the 

accession of mothers of children under one year nursing visits, contributing to the reduction 

of morbidity and mortality due to prevalent diseases, as well as the establishment of a 

connection between the professionals and mothers. It was shown that despite having a 

promotion and prevention with the use of lightweight technologies, the nurses also 

emphasized the care of mothers in complaints and signs and symptoms of children, followed 

by referrals to professionals in the unit or to other sectors. Furthermore, we found that the 

process of working nurses face challenges regarding the organizational structure of services 

and social situation of the family. Given these statements, it is observed that despite the strong 

interference from hegemonic health model in the performance of nurses, it is found that these 

professionals have been investing in promotion and prevention to injuries to children in care, 

with a focus on family context. Thus, nurses are embarking on making the reorientation of 

health care through the use of relational technologies, which has contributed to solving the 

integral care to the pediatric population. 

Keywords: Nursing, Child Health, Growth Monitoring and Child Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na dinâmica do ciclo de vida, o desenvolvimento humano transpõe processos de 

mudanças desde o momento da concepção até a morte, influenciado por condições 

ambientais, sociais, econômicas, culturais e educacionais que prosseguem ao aperfeiçoamento 

e sofisticação. A infância é uma fase em que acontece a ampliação da maioria das 

potencialidades humanas, processo pelo qual engloba o crescimento, maturação e 

aprendizagem, que inter-relacionados ocasionam alterações quantitativas e qualitativas na 

formação do indivíduo e que são responsáveis pelo alicerce de toda a vida. (SIGAUD; 

VERÍSSIMO, 1996). 

 Nesse entendimento considera-se a complexidade do processo do desenvolvimento 

humano, e a necessidade de uma atenção qualificada das instituições sociais que visem 

minimizar a condição de riscos aos agravos incidentes nesta época da vida, a fim de aumentar 

as chances das crianças crescerem e desenvolverem. (BRASIL, 2009). 

 Conforme Ayres (2004), a vulnerabilidade infantil às doenças e agravos à saúde 

aumentam de acordo com os aspectos ambientais, socioculturais e econômicos, em que as 

crianças e familiares estão inseridos, além dos fatores biológicos, físicos e psicológicos. Deste 

modo, Pilz e Schermann (2007) consideram as crianças que vivem em países em 

desenvolvimento estão mais expostas a terem alta prevalência de doenças, de nascerem de 

gestações desfavoráveis, e de viverem em situações econômicas adversas, possuindo maiores 

chances de apresentar atrasos no potencial do crescimento e desenvolvimento.  

Assim sendo, os cuidados com a saúde infantil estão entre as ações essenciais do 

Ministério da Saúde (MS), e busca garantir uma assistência pública integral, qualificada e 

humanizada em benefício da criança brasileira. (BRASIL, 2004). 

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) infantil constitui na 

atenção à saúde o eixo referencial nos cuidados prestados aos menores (BRASIL, 2002), e 

indica as condições de saúde da criança visando à promoção e manutenção do bem estar deste 

grupo populacional. (SIGAUD; VERÍSSIMO, 1996).  

Mediante ao alto índice de mortalidade infantil nos anos de 1970, o MS focalizou uma 

maior atenção às crianças de 0-5anos com a monitorização do processo de crescimento e 

desenvolvimento dos menores no Brasil, onde foi implementado o Programa Materno-Infantil 

(PMI), para ampliação da cobertura e melhorias do padrão de assistência a este grupo que 

compunha naquela época mais de 70% da população brasileira. (BRASIL, 1975). 
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Entretanto, sob a ótica do modelo assistencial privatista, o PMI direcionava suas 

ações, primordialmente, para a saúde reprodutiva e ao aspecto biológico do processo de 

adoecimento, onde eram priorizados esforços para o tratamento da doença que pouco 

contemplava as reais necessidades dos indivíduos, famílias e comunidade. (NETO et al., 

2008). 

Neste sentido, Monteiro (2000) destaca que a prática do enfermeiro na atenção à saúde 

infantil se concentrava em ações pontuais, como: na aferição do ganho ponderal das crianças, 

na participação da pré e pós-consulta e escassas vezes, na consulta de enfermagem. A 

hegemonia do modelo biomédico, tanto nos serviços de saúde quanto na formação dos 

profissionais de saúde, estimulava a equipe de enfermagem a se dedicar apenas ao 

atendimento curativo e à produtividade, marginalizando o trabalho de promoção à saúde.  

A pouca resolubilidade deste modelo à saúde da população e a insatisfação da 

sociedade tornou-se evidente e, no final dos anos de 1970 se notabilizou a articulação dos 

movimentos sociais, contrários às políticas implementadas pelo regime ditatorial, para a luta 

na redemocratização do país, o que ocasionou a crise no modelo médico-hospitalar 

predominante. (NETO et al., 2008). 

Assim, a atenção do CD infantil foi enfatizada em 1984, com a criação do Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) pelo MS. Este programa assegurava a 

integralidade na assistência prestada pelos serviços de saúde, com ênfase na Atenção Básica 

em Saúde (ABS), deslocando o enfoque do cuidado voltado às patologias, para a priorização 

das ações preventivas com vistas a reduzir os índices de mortalidade infantil (MI), que 

compreendia 87 óbitos a cada mil crianças nascidas vivas, por doenças evitáveis. (BRASIL, 

1984a). 

O trajeto a ser percorrido para alcançar a redução da morbidade e mortalidade dos 

menores de cinco anos, proposto pelo programa, consistia no acompanhamento do CD da 

criança, como metodologia estratégica para a organização da assistência; promoção do 

aleitamento materno exclusivo; aumento dos níveis de cobertura vacinal; identificação 

precoce do processo de patologias, para intervenção e tratamento adequados e a promoção da 

educação em saúde, com a inclusão da família. (BRASIL, 1984a). 

O fortalecimento destas ações aconteceu com os avanços dos debates em torno das 

políticas de saúde no Brasil, através do processo da Reforma Sanitária, em que foi 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual 
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propunha garantir o acesso universal em todos os níveis de atenção, priorizando as ações de 

caráter coletivo e preventivo. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005). 

Assim, em 1994 o MS propôs a reorganização da atenção básica como eixo de 

reorientação do modelo assistencial com a implantação do Programa Saúde da Família (PSF), 

importante estratégia para a consecução dos princípios e diretrizes do SUS. Em meados dos 

anos de 2005 a nomenclatura do PSF foi substituída por Estratégia Saúde da Família (ESF) 

para a consolidação efetiva de um conjunto de ações destinadas à prevenção, promoção e 

recuperação da saúde integral e contínua da família. (MIRANDA; FERNANDES, 2010). 

Neste sentido, a fim de buscar solucionar a maior parte dos problemas de saúde da 

realidade local o MS tem ampliado as áreas de cobertura pela ESF. No que se refere à atenção 

à saúde da criança, foi verificado através de uma pesquisa realizada nos anos de 2002 a 2004 

uma significativa diminuição da mortalidade infantil por doenças evitáveis, atingindo uma 

redução de 25% em comparação aos anos anteriores à implantação da estratégia. (BRASIL, 

2005). 

Contudo, apesar da contribuição da ESF para a redução dos indicadores de MI, Prado, 

Escobar e Fujimori (2002) afirmam que a situação das crianças brasileiras representa um 

grande desafio aos gestores e profissionais de saúde, pois se convive com elevada morbidade 

infantil causada por doenças preveníveis. Esta problemática é visualizada por Abe e Ferrari 

(2008) em uma unidade de saúde, onde foram detectados na consulta de acompanhamento do 

CD infantil realizada pelos enfermeiros que os problemas gastrintestinais e respiratórios 

constituíam as principais afecções de saúde em crianças menores de cinco anos. 

Perante esta realidade, o MS lançou em 2004 a “Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil”  visando diminuir ainda mais os 

índices de mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida das crianças. Essa agenda 

norteia as ações de todos os profissionais que prestam assistência à criança para favorecer o 

desenvolvimento de uma rede de atenção integrada e resolutiva. (BRASIL, 2004).
 

Destaca-se, entre as atividades, o incentivo e a qualificação dos profissionais, neste 

caso dos enfermeiros, para a realização do acompanhamento do CD infantil na ABS. Esta 

ação é considerada uma ferramenta indispensável na ESF na vigilância à saúde da criança, em 

que propõe a resolutividade do atendimento com  ações de promoção e prevenção de doenças. 

(SLOMP et al., 2006).
 

Deste modo, a disponibilidade e a qualidade da assistência que os enfermeiros e 

demais profissionais das USF‟s oferecem em conjunto com outros setores refletem no 
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processo do acompanhamento do CD infantil, a fim de combater os fatores indesejáveis do 

meio e possibilitar a melhoria da qualidade de vida e a redução do coeficiente de MI.  

Por abranger a totalidade de conhecimentos e técnicas disponíveis para o desempenho 

de todas as atribuições no serviço, a equipe multiprofissional da ESF se torna necessária para 

constituir a organização do processo de trabalho. Para Backes et al. (2012), o enfermeiro 

apresenta-se como um importante membro deste processo, por assumir um papel cada vez 

mais decisório e pró-ativo na construção desse novo modelo de atenção à saúde, bem como 

por desenvolver atividades assistenciais e gerenciais. 

Deste modo, as atribuições do enfermeiro, de acordo com o MS, consistem 

especificamente, no registro do cartão da criança, avaliação das medidas antropométricas e 

dos marcos do desenvolvimento, vacinação e intercorrências, no acompanhamento de estado 

nutricional e orientações à mãe/família/cuidador sobre os cuidados a serem realizados em 

domicílio. Estas ações possibilitam alcançar com plenitude a qualidade no acompanhamento 

do CD infantil. (BRASIL, 2004). 

Assim, o enfermeiro mediante consultas periódicas exerce seu trabalho com ações 

clínicas, mas com uma visão epidemiológica e social, relacionando-as com a família e 

comunidade. Todavia, Assis et al. (2011) constataram que na maioria das vezes, que a atuação 

do enfermeiro no cuidado infantil, tem-se caracterizado numa assistência fundamentada na 

dimensão biológica do adoecer das crianças, onde as consultas de enfermagem no 

acompanhamento do CD infantil encontram-se reguladas nas queixas dos familiares e nos 

sinais e sintomas apresentados pelos menores.  

Esta situação corrobora os achados de Figueiredo e Mello (2003), em que as ações 

desenvolvidas pelos enfermeiros nas USF´s pouco estão sendo efetuadas de forma integrada, 

dando ênfase apenas às queixas trazidas pela mãe/cuidador.  

Isto decorre, pois ainda prevalece o modelo médico hegemônico nos serviços de 

saúde, que se expressam por ações prioritariamente curativas, centradas na doença, perdendo-

se assim, a oportunidade de um olhar estendido para as necessidades do acompanhamento do 

CD infantil, compartilhadas com aquelas inerentes à família e ao meio no qual a criança vive. 

(SOUSA; ERDMANN; MOCHEL, 2010).  

Mendes (2002) refere que a atenção em saúde ainda tem priorizado o enfrentamento 

das condições agudas de adoecimento com o atendimento à demanda espontânea, mediante 

ações pontuais e descontínuas, onde os usuários são vistos como objetos de intervenção em 

saúde. Para Monteiro (2000), este cuidado é indiferente no acompanhamento do CD infantil, 
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pois na prática, as enfermeiras continuam realizando os atendimentos numa lógica do modelo 

assistencial clínico individual, ancorado no pronto-atendimento e na medicalização.  

Esta forma de agir proporciona uma diminuída interação entre o profissional, criança e 

família no processo do cuidar, como também gera uma cultura em que os familiares apenas 

devem procurar o serviço quando a criança estiver doente, a fim de receber um tratamento 

medicamentoso, imediatista, pouco valorizando a essência do acompanhamento periódico do 

CD infantil. 

Neste entendimento, Figueiredo e Mello (2003) apontam que o cuidado às crianças, 

realizado pelos enfermeiros, está direcionado pelo modelo „procedimento centrado‟, focado 

na doença e nos protocolos de ações da saúde da criança na ABS, ou seja, nas tecnologias 

duras e leve-duras, não priorizando o estabelecimento de vínculos, a escuta qualificada e 

responsabilização (tecnologias leves ou relacionais).  

Piccini et al. (2007) referem que a acessibilidade das genitoras à USF está relacionada 

às atitudes dos profissionais, neste caso o enfermeiro, que devem estar pautadas na escuta 

qualificada, no respeito, na ética, mediante a criação de vínculo, aliados ao desempenho 

clínico e interação com a equipe de saúde, como preconiza o novo modelo de atenção à saúde. 

No que se referem à avaliação do CD infantil, muitas vezes o enfermeiro tem 

priorizado em suas ações, as mensurações antropométricas como peso e altura, ficando à 

margem a vigilância dos marcos do desenvolvimento da criança. Esta realidade confirma a 

carência de conhecimento de muitos enfermeiros das peculiaridades dos menores, visto que 

comumente este profissional não identifica os desvios do desenvolvimento infantil nas 

consultas periódicas de acompanhamento do CD, estando para o profissional médico o 

encaminhamento para os centros especializados. (NÓBREGA et al., 2003). 

Associado a esta problemática, Oliveira (2003) aponta em seu estudo, a escassez dos 

dados registrados pelos enfermeiros no prontuário da criança, durante a consulta de 

enfermagem, o que dificulta na avaliação e tomada de decisão deste profissional e pelos 

demais da equipe saúde da família, sobre o acompanhamento do CD infantil nas consultas 

subsequentes.  

Outra situação detectada na literatura que tem influenciado a baixa cobertura do 

acompanhamento do CD em crianças sadias, principalmente em menores de dois anos, é a 

sobrecarga de trabalho assumida pelos enfermeiros, os quais referem não possuir tempo 

suficiente para o atendimento à criança saudável, devido à superposição de atividades. 

(FELICIANO et al., 2008). 
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O trabalho do enfermeiro na equipe de saúde da ESF envolve o atendimento a todas as 

demandas do serviço, sejam elas de caráter assistencial ou gerencial. O acúmulo destas 

atribuições pode estar associado à desorganização política do processo de trabalho e/ou à 

excessiva demanda de usuários o que dificulta estas trabalhadoras planejarem em conjunto 

com a equipe as ações a serem implementadas. (LIMA, 2011). 

Além destes fatores, as condições de trabalho insuficientes, como infraestrutura 

inadequada, recursos materiais e humanos escassos, tem proporcionado o desgaste físico e 

psíquico deste profissional, sendo refletido nas ações assistenciais.  

Em estudo realizado sobre a prática de enfermagem à saúde da criança, visualizou-se 

que o processo de trabalho do enfermeiro é influenciado sob precárias condições de trabalho, 

como o espaço físico inadequado, com salas pequenas e de portas abertas, livre circulação de 

pessoas e interrupções nos atendimentos por outros profissionais ou usuários. Tais fatores 

comprometeram a comunicação entre o enfermeiro e a família, com fragmentações no 

diálogo, o qual restringiu as intervenções sobre as necessidades expostas. (FIGUEIREDO; 

MELLO, 2003). 

Figueiredo e Mello (2003) ainda referem que diante deste processo de trabalho, o 

enfermeiro perde a oportunidade de ampliar a sua atuação relacionada às condições de 

vivência da criança e de sua família, independente do critério patológico, o que lhe 

proporcionaria uma maior autonomia e satisfação na assistência prestada. 

Atrelado a esta realidade, constata-se que frequentemente no processo de trabalho em 

saúde, o enfermeiro convive com a ausência de interdisciplinaridade das ações, o que dificulta 

na articulação, responsabilização e integração dos diferentes saberes dos profissionais que 

compõem as equipes de saúde. (PEDUZZI, 2007). 

Para Franco e Merhy (2006), as ações dos trabalhadores de saúde são extremamente 

importantes para a mudança do modelo assistencial, entretanto, é necessário que eles 

entendam os serviços de saúde como espaço público, em que o trabalho está pautado nos 

valores humanitários, de solidariedade e que reconheçam os direitos dos cidadãos em torno do 

processo saúde/doença. Para remodelar a assistência de saúde, os autores afirmam a 

necessidade de modificar os processos de trabalho da ESF, através da incorporação das 

tecnologias leves, em conjunto com a utilização do conhecimento técnico-estruturado para 

promover o cuidado.  

Em consonância com o exposto, pressupõe-se que o enfermeiro realiza um fazer 

diferente no acompanhamento do CD infantil, sob a ótica da reorientação do modelo 
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assistencial, que visa à promoção da saúde e prevenção aos agravos, com consequente 

vigilância à saúde junto à família. 

  Neste contexto o presente estudo tece a seguinte questão de pesquisa: Como tem sido 

a atuação do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil nas 

USF´s do município do Natal? 

A pesquisa tem como objetivo analisar a atuação do enfermeiro no acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento infantil. 

O interesse pela temática surgiu a partir das vivências da pesquisadora nos campos de 

estágios em saúde da criança, enquanto graduanda do curso de Enfermagem, em que foi 

notabilizada a pouca utilização de tecnologias leves pelos enfermeiros nas consultas de 

acompanhamento do CD infantil e a fragmentação do cuidado decorrente do processo de 

trabalho em que estavam inseridos. Contudo, foi perceptível o desejo destes profissionais 

atuarem conforme a reorientação do modelo assistencial, visto que desenvolviam tímidas 

ações de promoção e prevenção aos agravos comuns, a fim de garantir a qualidade de vida das 

crianças. 

Em face desta motivação, espera-se que o estudo subsidie uma reflexão das ações do 

acompanhamento do CD da criança desenvolvido pelos enfermeiros da ESF, permitindo a 

partir dos resultados obtidos, contribuir na discussão da incorporação efetiva das medidas de 

promoção e prevenção aos agravos, por meio da educação em saúde e com o estabelecimento 

de tecnologias leves, a fim de favorecer a reorientação do modelo de assistência e garantir o 

acesso integral das crianças aos serviços. 

Desta forma, o estudo ainda poderá contribuir de modo significativo, para a formação 

acadêmica dos cursos de enfermagem, bem como na capacitação dos enfermeiros atuantes na 

ESF, possibilitando a construção de novas produções teóricas que implicam na transformação 

de concepções e práticas para uma abordagem integral à criança que ultrapasse a dimensão 

biológica do adoecer. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 MODELOS ASSISTENCIAIS: evolução da Atenção à Saúde da Criança no Brasil 

 

As transformações políticas, socioeconômicas e culturais em curso no Brasil, nos 

últimos séculos, têm refletido expressivamente no processo saúde/doença, e tornado cada vez 

mais evidente a afirmação de um novo modelo de organização do trabalho e prestação dos 

serviços de saúde, para a promoção da qualidade de vida da população atendida, sobretudo 

para a infância. 

 Acerca deste assunto, Paim (1999) refere que os modelos de atenção à saúde ou 

modelos assistenciais consistem numa forma de organização e articulação das relações entre 

profissionais e usuários, mediadas por tecnologias utilizadas nos processos de trabalho, cujo 

propósito é intervir sobre problemas e necessidades sociais de saúde.  

 No sistema de saúde brasileiro existem várias propostas de mudanças de modelos 

assistenciais, que são contraditórios em seus princípios e finalidades, devendo-se as 

transformações sociais advindas do capitalismo, por considerar o corpo humano como fonte 

de lucro, e a superação da crise desse modelo com o aparecimento de novas concepções sobre 

o pensar e fazer saúde. (CARVALHO, 2004). 

 Conforme Paim (1999) existem modelos de saúde que desenvolvem exclusivamente 

intervenções de natureza médico-curativa e outros que incorporem ações de promoção e 

prevenção; têm aqueles em que seus serviços simplesmente atendem às demandas e outros 

que atuam ativamente sobre os usuários, independentemente de sua demanda. 

Deste modo, a organização dos serviços e a utilização de tecnologias na história do 

país permite identificar os seguintes modelos assistenciais: o modelo sanitário campanhista 

que emergiu na Primeira República; o modelo médico-assistencial privatista que se conforma 

com o desenvolvimento da medicina previdenciária, até o final dos anos de 1980; e modelo de 

saúde plural, hoje vigente e representado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). (MENDES, 

2006). 

 O modelo sanitário campanhista representou uma importante política de saúde pública 

para os interesses da economia agroexportadora daquela época, período da economia 

caracterizado pela monocultura cafeeira, e que influenciou no saneamento dos espaços de 

circulação das mercadorias exportáveis e na erradicação de doenças, se mantendo como 
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modalidade de intervenção até os dias atuais, no enfrentamento de epidemias e endemias. 

(BALESTRIN; BARROS, 2009).  

Paim (2003) ressalta que esse modelo, mediante campanhas e programas especiais, 

concentrava as ações apenas no controle de certos agravos ou de grupos de risco de adoecer 

ou morrer, não contemplando a totalidade da saúde da população, determinando o tratamento 

a partir da visão médica. Neste momento, a preocupação em criar ações voltadas para as 

crianças vinculava-se aos altos índices de mortalidade infantil. (CRUZ; HILLESHEIM, 

2005). 

Com o incremento à industrialização no país e o crescimento na massa de 

trabalhadores urbanos, iniciaram-se reivindicações dos movimentos sociais organizados por 

políticas previdenciárias e por assistência à saúde. Assim, a partir da década de 1920 o 

modelo médico-assistencial privatista surgiu com a Assistência Médica Previdenciária, sob a 

influência da medicina liberal, ligando-se à necessidade dos trabalhadores urbanos e 

industriais. (SILVA JUNIOR; ALVES, 2007; GONÇALVES, 1994). 

Deste modo, a assistência em saúde era focalizada na prática médica da escola 

flexineriana, tendo como características o atendimento médico curativo, individual, 

assistencialista e especialista; criação do complexo médico industrial com a intervenção do 

Estado; e, organização da prática médica em torno da lucratividade do setor privado de saúde. 

(ALVARENGA, 2005). 

 Em face disto, se expandiu o modelo biomédico de atendimento através do 

financiamento e compra de serviços aos hospitais privados, o que serviu para ampliar o setor 

privado de clínicas e hospitais, assim como consumo de equipamentos e medicamentos, não 

garantindo a excelência na assistência à saúde. (SILVA JUNIOR; ALVES, 2007).  

 Nos anos de 1970, a assistência médica financiada pela Previdência Social expandiu-

se em número de leitos disponíveis, em cobertura e em recursos arrecadados, e o pagamento 

aos serviços médicos prestados pelas empresas privadas aos previdenciários tornou-se fonte 

irrefreável de corrupção. (BRASIL, 2011). 

 Em 1975, com a crise do modelo econômico implantado pela ditadura militar, a 

população passou a conviver com o desemprego e as suas graves consequências sociais, como 

o aumento da marginalidade, das favelas e da mortalidade infantil. Em decorrência, o modelo 

de saúde previdenciário se exaure por ter priorizado a medicina curativa, centrada na atenção 

médico-hospitalar de complexidade crescente, sendo incapaz de atender a população 
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marginalizada e de solucionar os problemas de saúde coletiva, como as endemias, epidemias e 

os indicadores de saúde, a exemplo da mortalidade infantil. (BRASIL, 2011). 

Neste mesmo ano, surge a formalização de políticas públicas para a ampliação da 

cobertura de serviços de saúde voltados para grupos populacionais e específicos, como o 

Programa de Saúde Materno-Infantil (PMI), cujo principal objetivo era redução dos altos 

índices de morbidade e mortalidade deste grupo, que compunha nesta época mais de 70% da 

população brasileira. (BRASIL, 1975). 

A assistência à saúde materno-infantil consistia em ações direcionadas para o 

acompanhamento do pré-natal, o controle dos partos domiciliares e do puerpério, como 

também para as ações de promoção à saúde da criança, ainda caracterizado pelo modelo 

biomédico, ocasionado pelas desigualdades e exclusão no acesso aos serviços de saúde. 

(LANSKY; FRANÇA; LEAL, 2002). 

Conforme o MS, os programas formulados até a década de 1970 preconizavam as 

ações materno-infantis como estratégia de proteção aos grupos de risco e em situação de 

maior vulnerabilidade. Eram caracterizados pela assistência verticalizada e ausência de 

integração com outras ações do governo, e como metas definidas a nível central da gestão, 

sem avaliação das necessidades das populações locais, ocasionando fragmentação da 

assistência e baixo impacto nos indicadores da saúde da mulher e da criança. (BRASIL, 

1984b). 

Paralelo à crise do modelo de saúde vigente foi realizado nos anos de 1978 em Alma 

Ata, a Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários em Saúde, em que através da 

Declaração de Alma Ata, desenvolve-se o movimento de atenção primária em saúde, 

realçando as tecnologias simplificadas, de baixo custo e de alta eficácia, com o objetivo de 

atender os problemas básicos da população de todos os países, em especial os 

subdesenvolvidos. (PAIM, 2008). 

Para o MS, esta Conferência foi o ponto culminante na discussão contra a elitização da 

prática médica, bem como contra a inacessibilidade dos serviços médicos às grandes massas 

populacionais, reafirmando ser a saúde um dos direitos fundamentais do homem, sob a 

responsabilidade política dos governos. (BRASIL, 2011). Assim, o final dos anos de 1970 se 

notabilizou pela tensão dos movimentos sociais na luta pela redemocratização no país e, 

consequentemente pela melhoria da qualidade das condições de vida da sociedade. 
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 Deste modo, na década de 1980, incide o fortalecimento das contestações do modelo 

hegemônico de saúde com o movimento da Reforma Sanitária, sendo sugeridas propostas 

alternativas ao modo oficial de atenção à saúde, sendo caracterizado pela democratização do 

sistema, com a participação popular, à universalização dos serviços, à defesa do caráter 

público do sistema de saúde e a descentralização. (BRASIL, 2011). 

Concomitante ao Movimento Sanitário, a atenção à saúde infantil adquire maior 

visibilidade com a formulação do Programa de Assistência a Saúde da Criança (PAISC) pelo 

MS em 1984. Consistiu num grande marco para a consolidação e expansão da rede de 

serviços básicos, como também a intensificação da atuação dos profissionais da Atenção 

Básica de Saúde na promoção do bem-estar das crianças menores de cinco anos. O objetivo 

deste programa era diminuir as condições que determinavam a mortalidade infantil, a qual 

compreendia uma estatística de 87 óbitos em menores de um ano a cada mil crianças nascidas 

vivas. (BRASIL, 1984a). 

O PAISC atuava sobre ações básicas em favor da saúde da criança, deslocando o 

enfoque da atenção voltada às patologias para a priorização das ações preventivas. Consistia 

no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) infantil, como metodologia para 

a organização da assistência, tendo como instrumento de avaliação o Cartão da Criança; o 

incentivo ao aleitamento materno e orientação adequada para o desmame; assistência e 

controle das infecções respiratórias agudas e das doenças diarreicas; imunização para o 

controle das doenças preveníveis e a promoção da educação em saúde, com a inclusão da 

família. (BRASIL, 1984a). 

 Nesse sentido, o acompanhamento do CD da criança foi desenvolvido diante de um 

perfil epidemiológico crítico, com o objetivo de sistematizar de forma agendada os retornos 

dos menores e seus familiares às unidades de saúde, para um cuidado contínuo e favorecer um 

elo entre os profissionais e os usuários. 

 Em março de 1986, ocorreu o evento político-sanitário mais importante da década, a 

VIII Conferência Nacional de Saúde, para o qual convergiu todo o movimento em torno do 

projeto contra-hegemônico iniciado desde os anos de 1970. Na formatação de um relatório 

final, a Conferência constituiu-se no instrumento determinante para a elaboração da nova 

Constituição Federal em 1988, no Congresso Nacional. (MENDES, 2006). 

 Segundo esta constituição, a saúde é definida como resultante de políticas 

socioeconômicas, como direito de cidadania e dever do Estado, como parte da seguridade 

social e cujas ações e serviços devem ser fornecidos por um Sistema Único de Saúde (SUS), 
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organizado segundo as diretrizes de descentralização, atendimento integral e participação 

comunitária. (MENDES, 2006).  

 Além destas diretrizes, o SUS compreende os princípios da universalidade, que 

consiste no acesso às ações e serviços de saúde a todos que deles necessitam; a integralidade, 

que considera que atenção à saúde deve atingir as necessidades específicas de pessoas, ainda 

que minoritários em relação ao total da população, inclusive no que for pertinente aos níveis 

de complexidade diferenciados; e a equidade que aprecia a redução das disparidades sociais e 

regionais existentes no país, para o acesso a assistência de melhor qualidade. (BRASIL, 

2000). 

 Como visto o modelo de atenção à saúde no Brasil veio sendo historicamente marcado 

pela predominância da assistência médica curativa e individual, e pelo entendimento de saúde 

como ausência de doença. A criação e implantação do SUS proporcionou o rompimento desta 

realidade, visto que os modelos anteriores, através da organização de ações e serviços de 

saúde, não correspondiam às reais necessidades da população. (SCHERER; MARINO; 

RAMOS, 2005). 

 Assim, o SUS como política do estado brasileiro pela melhoria das condições de saúde 

e pela declaração do direito à vida, incorpora como estratégia de produção os movimentos no 

âmbito da promoção à saúde, que está consolidando como um modelo de atenção por romper 

a visão médico-curativa. (BRASIL, 2006a).  

Conforme o MS, esse sistema tem resgatado a saúde como produção social, pela 

articulação de políticas públicas e ações no âmbito coletivo e familiar, pois como unidade 

dinâmica, a família é constituída por indivíduos que possuem, criam e transmitem crenças, 

valores, conhecimentos e práticas de saúde. (BRASIL, 2006a). 

 A promoção da saúde com foco no indivíduo inserido num sistema familiar enfatiza o 

perfil epidemiológico que pode estar atrelado aos determinantes sociais e ambientais, em que 

as combinações tecnológicas devem estar direcionadas a esses aspectos que condicionam o 

processo saúde/doença e que permitam a todas as pessoas realizar completamente seu 

potencial de saúde no contexto de sua própria vida. (BRASIL, 2006a). 

 Simultâneo ao fenômeno da reorientação do modelo assistencial na atenção à saúde, 

no ano de 1990, foram realizadas ações referentes à melhoria da qualidade de vida infantil, 

sendo incluído na agenda da sociedade civil como questão relacionada à luta nacional e 

internacional pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/90, que através do Artigo 4º dispõe: 
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É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 2006b). 

 

 

E ainda, mediante o Artigo 7º desta Lei a criança e o adolescente têm direito a 

proteção à vida e à saúde, através da efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 

nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência 

(BRASIL, 2006b), representando um marco histórico para uma nova abordagem dos direitos 

da criança e do adolescente no Brasil.  

Ainda nesta década de 1990, integrando o modelo sanitarista, dois programas 

alcançaram repercussão, que foram a criação do Programa de Agentes Comunitários em 

Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF). (PAIM, 2008). 

O PACS criado em 1991 é uma importante estratégia no aperfeiçoamento e 

consolidação do SUS, a partir da reorientação da assistência ambulatorial e domiciliar, e hoje 

é compreendido como estratégia transitória para o PSF. (BRASIL, 2001). 

O agente comunitário de saúde (ACS) é o elo entre o serviço de saúde e a comunidade, 

e desenvolve ações de prevenção aos agravos e promoção à saúde através de medidas 

educativas por meio de visitações nos domicílios das comunidades adscritas à unidade de 

saúde. Destaca-se, dentre as atividades realizadas no cuidado a criança, a pesagem e medição 

mensal dos menores de dois anos e o registro da informação no Cartão da Criança; o incentivo 

ao aleitamento materno; acompanhamento da vacinação periódica e orientação às famílias 

quanto ao uso de soro de reidratação oral para a prevenção de diarreias e desidratação nas 

crianças. (BRASIL, 2001). 

 O PSF foi implantado em 1994 pelo MS e, conforme Paim (2008) consiste num 

programa em que busca reorientar o sistema de saúde a partir da atenção básica, de acordo 

com os princípios do SUS, enfatizando a integralidade e a hierarquização da atenção, sendo à 

Unidade de Saúde da Família como o primeiro nível de complexidade. Incorpora novos 

processos de trabalhos para a substituição das práticas de saúde tradicionais, com promoção a 

assistência integral à população adscrita, atuação de equipe multiprofissional, valorização da 

vigilância sanitária contemplando os condicionantes socioambientais e outros. 

Em meados de 2005 a nomenclatura Programa de Saúde da Família foi substituída por 

Estratégia de Saúde da Família, por não constituir apenas um programa, mas sim a 
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consolidação efetiva de um conjunto de ações destinadas à prevenção, promoção e 

recuperação da saúde da família de forma integral e contínua. (MIRANDA; FERNANDES, 

2010). 

 A ESF está organizada no espaço geográfico do município, dividida em áreas e micro 

áreas do território da comunidade adscrita e com atuação multidisciplinar da equipe de saúde 

da família que envolve o médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de consultório dentário, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde, para uma população 

média recomendada de 3.000 habitantes, no intuito de efetivação das ações na atenção básica 

de saúde. (BRASIL, 2006a). 

 Para a operacionalização desta estratégia é necessário uma equipe com capacidade de 

articular as diversas políticas sociais e recursos, de maneira a contribuir para a identificação 

dos determinantes que incidem na qualidade de vida da população, bem como em relação à 

democratização do acesso e universalização dos serviços de saúde, através de uma nova 

abordagem que inclua a humanização e o acolhimento ao indivíduo, família e comunidade. 

(SCHERER; MARINO; RAMOS, 2005). 

Entretanto, Kleba (2011) aborda que as transformações prenunciadas na ESF trazem 

inúmeras dificuldades aos diferentes atores envolvidos, pois requerem alterações nas 

concepções, nas práticas assistenciais e na gerência dos serviços e sistemas, e ainda exigência 

do reconhecimento da complexidade dos condicionantes da saúde, e ao mesmo tempo, das 

famílias como protagonistas nesse modelo de assistência. 

A autora complementa que a reversão do modelo assistencial é possível através de 

parcerias e ações técnicas integradas, com atuações dos diferentes segmentos sociais e 

institucionais de forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do setor 

saúde e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos indivíduos, das 

famílias e comunidade. 

Na busca de novos enfoques e ferramentas para a construção de um sistema eficiente 

de atenção básica à saúde infantil, o MS implanta no país em 1996, a estratégia de Atenção 

Integral às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), a qual se iniciou através de esforços da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF). Essa estratégia tem o objetivo de capacitar os profissionais de saúde, para prestar 

uma atenção integral das crianças e fornecer às famílias conhecimentos científicos básicos, 

que auxiliem na promoção da saúde, prevenção e tratamento dos problemas infantis mais 

frequentes. (BRASIL, 2003a).  
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A AIDPI vem sendo incorporada à ESF, com atuação dos médicos e enfermeiros, 

proporcionando uma avaliação mais completa do estado de saúde das crianças, por meio de 

protocolos e a escolha de condutas seguras, através da comunicação e da prática clínica 

contribuindo para a resolubilidade da atenção a esta população. (BRASIL, 2003a). 

Em adição às políticas implementadas para a atenção à saúde da criança, foi lançado 

em 2004 pelo MS a “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução 

da Mortalidade Infantil” que preconiza princípios norteadores e linhas de cuidado de atenção 

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

devem nortear a ação das unidades de saúde e da rede como um todo, a fim de cumprir os 

objetivos de promover a saúde e reduzir a morbidade e mortalidade para índices aceitáveis. 

(BRASIL, 2004). 

Os princípios norteadores do cuidado na saúde da criança contemplados na agenda 

destacam-se em: planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais, com a participação 

da unidade de saúde nas redes sociais locais; o acesso universal; acolhimento, propiciando a 

escuta qualificada, para resolução das demandas identificadas; responsabilização da equipe, 

com o favorecimento do vínculo entre profissional e usuário para a continuidade da 

assistência; assistência integral, através de uma abordagem holística e integração de todos os 

serviços de saúde; atuação em equipe; incentivo da participação da família e outros. 

(BRASIL, 2004). 

E dentre as linhas de cuidado desta agenda planejada pelo MS é ressaltado o incentivo 

e a qualificação do acompanhamento do CD infantil, o qual é considerado o eixo norteador da 

assistência à saúde da criança na atenção básica, com ênfase na vigilância de fatores que 

podem interferir nesse processo. (BRASIL, 2004). 

O acompanhamento do CD da criança é um das desenvolvidas na ESF para a 

vigilância da saúde dos menores de cinco anos. Assim sendo, toda a equipe de saúde da 

família deve estar preparada para este atendimento, a fim de realizar a busca ativa das 

crianças faltosas, detectar e abordar as alterações nas mensurações antropométricas e no 

desenvolvimento neuro-psicomotor, visando o estreitamento e manutenção do vínculo da 

família e criança com os serviços. (BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, ressalta-se que o enfermeiro inserido na equipe multiprofissional do 

processo de trabalho da ESF, constitui-se no principal profissional atuante no 

acompanhamento do CD infantil, e que ao realizá-lo de forma estruturada possibilita 

contribuir para a vigilância em saúde, com a redução dos índices de mortalidade infantil e 
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melhoria da qualidade de vida, através da prevenção de doenças e promoção da saúde 

associado às ações curativas. (SLOMP et al., 2007). 

Assim, considera-se que no decorrer das transformações dos modelos de atenção à 

saúde, as políticas públicas voltadas para a infância têm proporcionado importante 

desempenho para modificações no processo de cuidar e no fortalecimento da reorganização 

do trabalho prestado pelos profissionais nos serviços de saúde, em especial na prática dos 

enfermeiros. 

 

2.2 PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE  

 

Na saúde, o processo de trabalho é entendido como um conjunto de saberes, 

instrumentos e meios, tendo como sujeitos, profissionais que se organizam para produzir 

serviços, de modo a prestarem a assistência individual e coletiva na obtenção de produtos e 

resultados decorrentes de suas práticas. (GONÇALVES, 1994). 

Nesse sentido, Nogueira (1997) aborda que como parte do setor de serviços, o 

processo de trabalho em saúde, possui especificidades, pois as ações realizadas ocorrem a 

partir de uma relação interpessoal profunda, em que o usuário contribui de forma direta para a 

realização e consolidação do produto final. Esta abordagem assistencial executada pelo 

profissional de saúde junto a um usuário se produz através de um trabalho vivo em ato, em 

um processo de relações intersubjetivas, nos quais há uma produção de acolhida, momentos 

de cumplicidade, de confiabilidade, de esperança e aceitação. (MERHY et al., 1998). 

Entretanto, Merhy (2002) ressalta que o trabalho vivo interage todo o tempo com 

instrumentos, normas, protocolos, máquinas, formando um processo de trabalho, no qual 

interagem diversos tipos de tecnologias, o que configuram na produção do cuidado e 

determinam o perfil da assistência dos profissionais, seja centrada nas relações ou presa à 

lógica dos instrumentos duros. 

Neste aspecto, considera-se que produção do cuidado, no trabalho em saúde, seja 

baseado em parâmetros humanitários, com atitudes acolhedoras, visto que a utilização de 

instrumentos concretos pouco é suficiente para atingir a finalidade do trabalho. (FRANCO, 

2003). 

Desse modo, para que as necessidades de saúde dos usuários sejam efetivamente 

atendidas no processo de trabalho, é fundamental que as ações sejam desenvolvidas por um 

trabalhador coletivo.  
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Lima (2011) refere que o trabalho em saúde é determinado por diferentes categorias 

profissionais e pela divisão parcelar das atividades, em que promove a fragmentação de 

tarefas, de modo que, através das articulações, ocorra o reconhecimento e atenção às 

necessidades de saúde da população em eficiência e eficácia.  

Nesse entendimento, os profissionais devem realizar intervenções próprias de suas 

respectivas áreas, mas também executarem ações comuns, nas quais estejam integrados os 

diversos saberes, pois a fragmentariedade dos atos em saúde repercute negativamente na 

realização do trabalho na perspectiva da integralidade. (PEDUZZI, 2001).  

Portanto, na divisão do trabalho em saúde, se faz necessário reconhecer que cada 

profissão tem saberes peculiar e que todos os profissionais são necessários para a 

concretização das atividades. Dessa forma, sugere-se que esse trabalho não se processe de 

forma individual, mas coletiva, permeado pelo diálogo, independentemente da necessidade da 

utilização de outras tecnologias, visando, a melhoria na qualidade de vida do indivíduo. 

(LIMA, 2011).  

Assim, constata-se que o processo de trabalho dimensionado no „trabalho vivo em ato‟ 

com a integração de todos os saberes dos agentes envolvidos, possibilita elevar a capacidade 

resolutiva dos serviços e, sobretudo, uma nova configuração do modelo de saúde.  

2.3 PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

Historicamente, a enfermagem foi considerada uma atividade de cunho caritativo 

religiosa e uma arte do cuidar, mas, em meados do século XIX ela se institucionaliza como 

profissão e se torna complexa ao incorporar novos conhecimentos e técnicas fundamentados 

em princípios científicos para a realização de seu processo de trabalho. (LIMA 2011). 

A enfermagem como trabalho, significa compreender que as práticas de saúde são 

sociais e, devem ir além de sua dimensão profissional e técnica. Dessa forma, deve ser 

inserida na dinâmica social e as potencialidades desta profissão na produção do 

conhecimento, na reprodução socioeconômica e política e na inclusão dos sujeitos nesta 

prática. (ALMEIDA, 1991). 

Conforme Kirchhof (2003), a enfermagem como prática social, executa um trabalho 

com a finalidade de produzir uma transformação, vinculada às leis sociais de necessidades 

que movimentam o mundo do trabalho. 

Essa reflexão sobre a inserção dos enfermeiros no campo social da saúde emana da 

década de oitenta, que coincidiu com os movimentos de reorganização do modelo assistencial 
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hegemônico, pois o trabalho direcionado ao processo saúde/doença com atenção ao corpo 

biológico, não tem correspondido às necessidades de saúde, o que demandam o cuidado dos 

corpos sociais, integrados à estrutura econômica, política e ideológica da sociedade. 

(ROCHA; ALMEIDA, 2000). 

Dessa forma, o setor saúde como proeminência do trabalho em serviços, considera que 

este deve ocorrer com base na inter-relação entre o profissional e usuário, o qual através de 

características particulares, com sua história e necessidades ao longo dos processos vitais 

(saúde da criança até a assistência ao idoso) é fornecedor de valores, de modo a se tornar 

coparticipe e corresponsável pelo êxito e não apenas da terapêutica. (NOGUEIRA, 1994). 

Nesse entendimento, a enfermagem nos serviços de saúde tem-se caracterizado como 

categoria profissional que possui o maior contingente da força de trabalho, principalmente 

composta por mulheres, e que mais se responsabiliza pelas ações de organização da 

assistência. No intuito de promover o bem-estar aos usuários, os profissionais atuam através 

do cuidado direto, na coordenação de setores que envolvem a prestação do atendimento ou na 

promoção da autonomia dos pacientes através da educação em saúde. (FRACOLLI, 2006; 

ROCHA; ALMEIDA, 2000). 

Na condição de prestadora de cuidados de serviços, a enfermagem no decorrer de sua 

institucionalização foi sendo desenvolvida a fragmentação de suas tarefas, procedimentos e 

responsabilidades entre seus agentes. Os auxiliares e técnicos de enfermagem são 

responsáveis pelo cuidado direto aos pacientes e usuários, e o enfermeiro às atividades de 

ensino, supervisão e administração, o que tem caracterizado o afastamento deste profissional 

do cuidar, seu objeto de trabalho. (ALMEIDA; ROCHA, 1997). 

Entende-se que o cuidado de enfermagem é abordado e realizado com foco nos 

procedimentos e no raciocínio clínico e, por outro lado, o que predomina é o cuidado 

ampliado, o qual adiciona aos procedimentos e a clínica a comunicação e interação com os 

usuários, de forma contextualizada a cada momento e situação do processo saúde/doença. 

(HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

Tal configuração impõe à enfermagem uma prática heterogenia, mediante a divisão 

social e técnica do trabalho, desenvolvida por diferentes grupos com formação acadêmica do 

nível médio ao superior, não consentindo, conforme Peduzzi e Anselmi (2002), um único e 

equivalente processo de trabalho para todos os seus agentes. 

No entanto, essa forma de organização e divisão das tarefas reporta à fragmentação e 

mecanização do trabalho constituída pelo taylorismo, em que os trabalhadores realizam as 
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mesmas atividades individuais de forma parcelada para um determinado período de trabalho e 

conjunto de pacientes ou usuários, distanciando-se das relações de subjetividade que devem 

preponderar nas relações entre todos os sujeitos envolvidos no cuidado. (LIMA, 2011). 

Para Hausmann e Peduzzi (2009), essa cisão no trabalho de enfermagem tem 

consequências que podem favorecer a intensificação dos conflitos e inviabilizar o trabalho em 

equipe, comprometendo a qualidade do cuidado em enfermagem e dos serviços de saúde 

prestados à população. Esse trabalho em equipe segundo Lima (2011) demanda articulação de 

ações, comunicação e interação dos agentes envolvidos na busca de um entendimento comum 

que promova o desenvolvimento dos serviços. 

Mediante esta hierarquia de trabalhos e saberes, avigora-se que às atividades sob a 

responsabilidade do enfermeiro diante da complexidade do processo de trabalho, envolvem as 

ações de gerência, assistência, educação, e que de acordo com Almeida e Rocha (1997), 

devem envolver o indivíduo sadio ou doente, à família ou comunidade, com a finalidade de 

promover, manter e recuperar a saúde. (SANNA, 2007). 

No tocante ao gerenciamento realizado pelo enfermeiro, este é resultado da 

composição histórica da força de trabalho em enfermagem, onde o processo de trabalho 

gerencial foi mantido como privativo do enfermeiro, reforçando a garantia de sua 

responsabilidade legal sobre a equipe. (PERES; CIAMPONE, 2006). 

A gerência demonstra predominância nas atividades do enfermeiro e corresponde à 

organização dos serviços e dos recursos humanos em enfermagem, com a intenção de criar e 

implementar condições adequadas de cuidado aos usuários e de desempenho aos 

trabalhadores. Para garantir recursos humanos qualificados e trabalho organizado é necessário 

recursos físicos, financeiros, materiais e os saberes administrativos, os quais utilizam 

ferramentas específicas para serem operacionalizados, como o planejamento, a coordenação, a 

direção e o controle. (FELLI; PEDUZZI, 2005). 

Essas funções gerenciais assinaladas como responsabilidade do enfermeiro permitem 

compreender o gerenciamento como instrumento do processo de cuidar.  E para o 

desenvolvimento de habilidades gerenciais é necessário que este profissional tenha formação 

geral, técnica e política e desenvolva o pensamento crítico, que reconheça os sujeitos como 

indivíduos e atores sociais, no contexto em que vivenciam. (PASCHOAL, 2004). 

No que se referem à dimensão assistencial, o enfermeiro utiliza como objeto de 

intervenção as necessidades de cuidado de enfermagem ao indivíduo como um ser integral 

(HAUSMANN; PEDUZZI, 2009), considerando não apenas o aspecto do corpo biológico, 
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mas seus valores, crenças e sentimentos mediante o contexto sociopolítico econômico em que 

está inserido.  

Nesse sentido, a função assistencial deste profissional proporciona transcender o 

cuidado relacionado à patologia, para o compromisso com o atendimento das necessidades do 

usuário e de sua família, que pressupõe a intersubjetividade, ou seja, a interação entre os seres 

envolvidos. (HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

Entretanto, Paschoal (2004) assegura que o enfermeiro tem enfrentado dilemas no 

espaço institucional para o desenvolvimento do cuidar autêntico, pois muitas vezes, este 

profissional precisa contemplar as atividades burocráticas/administrativas, a coordenação do 

atendimento e a supervisão da equipe de enfermagem, o que o distancia do cuidado direto ao 

usuário e dificulta o seu desempenho assistencial. 

Hausmann e Peduzzi (2009) afirmam que no cotidiano de alguns enfermeiros verifica-

se o bom desempenho destes profissionais na assistência e uma fragilidade no gerenciamento 

das ações em enfermagem ou o inverso, o que anuncia a existência de uma dificuldade de 

articulação entre as duas dimensões propondo valorizar o cuidado como objeto de trabalho. 

Essa situação é confirmada no estudo de Jonas, Rodrigues e Resck (2011), em que 

apontam a dificuldade da enfermeira na ESF em articular o processo de trabalho gerencial 

com o de assistência, onde o profissional enfatiza desempenhar melhor as ações de cuidado ao 

usuário, se tiver alguém responsável pela gerência da unidade de saúde, o que contribui para 

um distanciamento do profissional entre o gerenciar e o cuidar no seu cotidiano de trabalho. 

Acerca do ensino na enfermagem constata-se que à educação está intrínseca a atuação 

do enfermeiro sobre o cuidar, pois ele educa e é educado ao compartilhar saberes com os 

sujeitos-cidadãos e seus familiares. Desta maneira, ao associar o ensino com o cuidado, é 

necessário haver uma interação, uma relação intersubjetiva, que se traduza em intervenções 

mediadas pelo diálogo e por atitudes (FERRAZ et al, 2005), a fim de contribuir para o 

entendimento do processo saúde/doença e estimular o indivíduo para a sua autonomia, 

enquanto sujeito histórico e social. 

Além desta interação entre o enfermeiro com os usuários por meio do ensino-

aprendizagem, ressalta-se também, à educação permanente realizada por este profissional com 

os demais membros da equipe, através de atualizações e capacitações. (PASCHOAL, 2004). 

Nesse aspecto, o estudo de Mello e Andrade (2006) destaca que no seguimento da 

criança na ESF, o ACS e os técnicos de enfermagem que compõem o processo de trabalho, 

realizam as ações sob a supervisão da enfermeira. Dessa forma, esta profissional coordena as 
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capacitações daqueles profissionais, sob a forma de diálogo e discussão, tanto nos aspectos 

teóricos científicos, quanto os empíricos relacionados à realidade dos usuários. 

Nesta discussão, a tecnologia leve constitui um dos principais instrumentos no 

processo de trabalho em enfermagem a ser utilizada pelo profissional, para o estabelecimento 

das práticas educativas em saúde e no processo do cuidado. 

Esta forma de referenciar a tecnologia no trabalho em saúde é apresentada por Mehry 

et al. (1997), que destaca as tecnologias duras representadas por equipamentos, máquinas e 

que implicam no trabalho morto, ou seja, o produto estruturado, materializado e acabado; as 

tecnologias leve-duras constituem os saberes e conhecimento dos profissionais que 

direcionam o trabalho, como a clínica, a epidemiologia, o saber administrativo; e as 

tecnologias leves que são produzidas no trabalho vivo em ato, através das relações de 

intersubjetividade entre trabalhador de saúde e usuário/paciente, possibilitando produzir 

acolhimento, vínculo, responsabilização e autonomização. 

As ações que permeiam o processo de trabalho da enfermagem como as demais 

profissões da saúde, têm sido influenciadas constantemente pelas inovações tecnológicas 

(tecnologia dura e leve-dura), o que tem favorecido sua especialização e fragmentação do 

saber, proporcionando ainda, o cuidado com o foco nos procedimentos técnicos, com 

consequente fragilização na relação profissional-usuário no contexto histórico-social da vida 

do paciente. (HAUSMANN; PEDUZZI, 2009). 

Merhy et al. (1997) afirmam que é necessário produzir mudanças no processo de 

trabalho, para que as tecnologias leves sejam operadas entre os trabalhadores e para com os 

usuários, articulando-se com as outras tecnologias. 

Nesse sentido, a implantação da ESF como reorientação do modelo de atenção à 

saúde, até então centrada na doença com ênfase nas ações curativas individuais e 

fragmentada, tem propiciado mudanças no processo de trabalho do enfermeiro, com a 

implementação de tecnologias leves. Este fato tem auxiliado na tomada de decisão em 

conjunto com os demais profissionais da equipe de saúde e com os usuários e seus familiares, 

para a integralidade do cuidado. 

Contudo, estudos apontam que o profissional tem enfrentado dificuldades com relação 

ao processo de trabalho dentro da equipe, visto que os trabalhadores da equipe 

multidisciplinar devem atuar na perspectiva interdisciplinar, e na prática, as ações são feitas 

de forma individualizada, em que o enfermeiro assume a maioria das responsabilidades, 

tornando-se um desafio para conciliar as demandas. (FREITAS; NUNES, 2010). 
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Conforme a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), as competências do 

enfermeiro na ESF constituem: promover o cuidado integral aos usuários e familiares; realizar 

consultas de enfermagem; planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas 

pelos agentes comunitários de saúde (ACS); supervisionar, coordenar e realizar atividades de 

educação permanente dos ACS e da equipe de enfermagem; participar do gerenciamento dos 

insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de saúde da família (USF). 

(BRASIL, 2006a). 

Os autores Marques e Silva (2004) reforçam que o enfermeiro é o responsável 

praticamente pela supervisão do trabalho na ESF. Promove assistência às famílias nos 

diversos programas de saúde, que envolvem ações de acompanhamento do CD infantil, pré-

natal, saúde da mulher, atendimentos a grupos de hipertensos, diabéticos, idosos, vacinação, 

curativos, afora as ações intersetoriais em parceria com a educação e a promoção social. 

Nessa direção, o enfermeiro tem conquistado espaço na atenção básica e destaque na 

consolidação da ESF, o que tem contribuído para a mudança do perfil epidemiológico do país 

e no reconhecimento do seu trabalho na sociedade. (COSTA; SILVA, 2004). 

Frente à amplitude do processo de trabalho do enfermeiro na ESF, a intensa 

participação da equipe multiprofissional para a articulação das práticas e dos saberes, pode 

proporcionar a responsabilidade coletiva dos profissionais e uma maior horizontalidade e 

interação social entre os trabalhadores, possibilitando maior autonomia e a satisfação aos 

usuários e seus familiares, pelo cuidado prestado nas diversas ações programáticas de saúde.  

 

2.3.1 O Enfermeiro no Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Infantil 

 

 O processo de trabalho da enfermagem tem perpassado por mudanças, com a 

reorientação do modelo assistencial, deslocando sua atuação profissional com predominância 

na área curativa e individualizada centrada no âmbito hospitalar, para a produção de serviços 

em unidades básicas de saúde, com ênfase nas ações de promoção à saúde e prevenção aos 

agravos para a coletividade. (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2005). 

 Conforme esses autores, a organização da prática do enfermeiro na ESF é 

caracterizada pelas ações programáticas e de vigilância da saúde, desenvolvidas na esfera das 

unidades de saúde da família. As ações programáticas compreendem ao conjunto de 

atividades básicas de saúde dirigidas a grupos populacionais em situações de risco, 

destacando-se, no momento, as ações voltadas para a atenção à saúde da criança. 
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 Em suas diversas abordagens de cuidado, o enfermeiro exerce importante função na 

assistência à criança, iniciado na fase da vida uterina, através das consultas no pré-natal, por 

meio do exame físico materno e continuando com as consultas de enfermagem no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, ao longo dos primeiros anos de 

vida da criança. (MONTEIRO; CAETANO; ARAÚJO, 2010). 

 O acompanhamento periódico e sistemático das crianças consiste na avaliação de seu 

crescimento e desenvolvimento, vacinação, orientações às mães sobre o aleitamento materno 

exclusivo, prevenção de acidentes, higienização, identificação precoce dos agravos, com vista 

à intervenção efetiva e apropriada (BRASIL, 2002), por meio de consultas intercaladas entre 

enfermeiros e médicos e a realização de grupos educativos.  

 A consulta de enfermagem (CE) compõe um dos instrumentos privativos do processo 

de trabalho do enfermeiro, que possibilita o profissional sistematizar a assistência, captando o 

usuário no seu âmbito individual e coletivo, de forma que possa dimensionar ações ampliadas 

para além do aspecto biologicista, que incluam a família e comunidade. (COSTA; 

FRACOLLI, 2007). 

 Esta prática assistencial foi legalizada pela Lei nº 7.498/86 que regulamentou o 

Exercício da Enfermagem e estabeleceu essa atividade como privativa do enfermeiro, seguido 

da Resolução COFEN/159, que constitui a obrigatoriedade da realização da consulta de 

enfermagem em todos os níveis de assistência à saúde em instituição pública e privada. 

(BRASIL, 1986; COFEN, 1993). 

 O método utilizado para sistematizar a assistência de enfermagem (SAE) é o processo 

de enfermagem, que quando prestada à criança na ESF, envolve uma sequência dinâmica de 

etapas interdependentes que direcionam as ações, com o propósito de contribuir para o 

atendimento das necessidades de saúde da criança, sua família e coletividade, correspondendo 

ao: levantamento de dados (anamnese e exame físico); diagnóstico de enfermagem; prescrição 

de enfermagem e avaliação da consulta. (RIBEIRO; OHARA; SAPAROLLI, 2009). 

 Campos et al. (2011), ressalva que embora a CE nos dias atuais seja uma prática 

prestada de modo sistemático, no atendimento ao acompanhamento do CD infantil e família, 

verifica-se que nem todos os profissionais estão aptos ou não interagem de modo tranquilo 

com esta atividade. O obstáculo na implantação dessa atividade, conforme Gomes e Nunes 

(2006) são muitas vezes, a falta de conhecimento e adaptação por parte do profissional em 

reconhecer suas funções e o despreparo da equipe em compreender essa atividade como 

prioritária do enfermeiro. 



36 
 

 
 

 Para tanto, este profissional necessita utilizar a CE como instrumento em seu ambiente 

de trabalho e realizá-lo periodicamente, a fim de estabelecer à população sua competência e 

finalidade, enquanto membro da equipe de saúde. Isto contribuirá para o reconhecimento do 

trabalho e maior visibilidade no meio social, como também o estabelecimento do vínculo com 

o usuário e família, facilitando a troca de informações e o processo de educação em saúde. 

(GOMES; NUNES, 2006). 

 Na prática, o enfermeiro ao realizar a CE deve contemplar as etapas que compõem o 

processo de enfermagem para sistematização da assistência e realizar o registro dos dados de 

forma homogênea e completa no prontuário e o preenchimento do gráfico do crescimento e 

desenvolvimento no cartão da criança, o qual deve estar em poder dos responsáveis para o 

acompanhamento do CD infantil. (RIBEIRO; OHARA; SAPAROLLI, 2009). 

 Segundo Oliveira (2003), a anamnese na primeira CE da criança, compreende o 

preenchimento dos dados inerentes à identificação do infante, obtenção dos dados sobre os 

antecedentes pessoais, alimentares, vacinais, familiares, aspectos psicológicos, condições de 

vida e hábitos. Nas consultas de retorno, a entrevista é realizada de forma sucinta, 

especificando-se a queixa, se houver, hábitos da vida diária dos menores, vacinação, 

informações sobre a dinâmica familiar e aspectos sociais relevantes. (RIBEIRO; OHARA; 

SAPAROLLI, 2009). 

 Este momento constitui o principal contato do enfermeiro com o familiar da criança na 

consulta de enfermagem e proporciona o diálogo entre os sujeitos. Conforme Monteiro et al. 

(2011), este instrumento ao ser utilizado na assistência considera os saberes, crenças, hábitos 

e as condições em que vivem os usuários, o que contribui no envolvimento dos mesmos nas 

ações e assegura a sustentabilidade e efetividade da assistência em saúde. 

 Para tanto Alfaro-Lefevre (2000) afirma ser fundamental que o enfermeiro planeje o 

tempo suficiente para a entrevista, garanta a privacidade do usuário, ofereça-lhe total atenção, 

e que utilize técnicas de comunicação que favoreçam a compreensão do entrevistado e a 

capacidade do enfermeiro de pensar criticamente, através de perguntas abertas e que não 

induzam a resposta. Como exemplo do estudo em questão, pode-se perguntar: “Como vai à 

saúde da criança?” em vez de “O que a criança tem?” 

 Essa forma de agir do enfermeiro oportuniza o estreitamento de vínculos com a 

criança e os familiares, a socialização das experiências no processo do cuidar e facilita na 

adesão e continuidade da assistência. 
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 Em relação ao exame físico, este é realizado, em geral, após a entrevista onde é 

realizado à inspeção, palpação, ausculta e percussão dos órgãos, seguido da avaliação das 

mensurações antropométricas (peso, altura, perímetro cefálico, torácico e abdominal), e dos 

marcos do desenvolvimento. (OLIVEIRA, 2003). 

 Ressalta-se, a necessidade do enfermeiro possuir interesse e capacidade para avaliar os 

marcos do desenvolvimento de acordo com a faixa etária, para a verificação de possíveis 

alterações e encaminhar a criança, quando for preciso, para serviço de maior complexidade, a 

fim de reduzir os danos e melhorar a qualidade de vida. (BRASIL, 2002). 

A etapa do diagnóstico de enfermagem envolve a análise e o julgamento dos dados 

levantados referentes à saúde da criança, detectando os possíveis fatores desencadeantes do 

processo saúde-doença, para determinar as situações que requerem intervenção de 

enfermagem. Com base nos diagnósticos é realizada a prescrição, a qual consiste nas ações a 

serem prestadas devendo sempre ser elaborada com a efetiva participação da família da 

criança, com o cuidado na adequação às condições socioeconômicas e culturais em que estão 

inseridos. (RIBEIRO; SILVA; SAPAROLLI, 2002). 

 A avaliação da consulta baseia-se no acompanhamento e na análise da evolução da 

situação de saúde da criança e de sua família, acerca da resolução ou não dos diagnósticos 

identificados na consulta anterior, mediante as anotações registradas no prontuário da criança 

ou da família. (RIBEIRO; OHARA; SAPAROLLI, 2009). 

 Para que a CE seja realizada com eficiência, a estrutura física é considerada um 

indicador indireto da qualidade da assistência à saúde. Conforme Saparolli e Adami (2007) é 

fundamental que os serviços de saúde disponham de estruturas adequadas referentes à área 

física e instalações, à disponibilidade de materiais e equipamentos, bem como enfermeiros 

capacitados que interajam com o usuário na perspectiva da criação de vínculo e respeito à sua 

autonomia.  

 Entretanto, Campos et al. (2011) abordam no cotidiano do trabalho do enfermeiro que 

ao realizar o acompanhamento do CD infantil, vivencia com dificuldades pela falta de 

material, por não ter um local adequado ou um consultório apenas para fazer as consultas, 

necessitando fazer adaptações para propiciar um mínimo de conforto e privacidade para 

conversar com as mães. 

Atrelado a estes obstáculos, o profissional convive com uma sobrecarga de trabalho, 

pois desenvolve atividades de assistência, supervisão e gerência na USF, e em consequência 

dessa ampla atuação (LIMA, 2011), a CE como instrumento do processo de trabalho da 
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enfermagem no acompanhamento do CD, em muitos casos, pode não ser contemplada em 

todas as suas etapas.  

Desta forma, a CE pode estar centrada nas queixas dos familiares e nos sinais e 

sintomas apresentados pelos menores, com priorização das mensurações antropométricas e 

concebendo ao ato de orientar um sentido impositivo e técnico. (MONTEIRO, 2000). 

Monteiro et al. (2011) reforçam que esse tipo de atendimento é, muitas vezes, 

realizado por meio de consultas individuais, centrado na doença e queixas, segundo o modelo 

biomédico medicalizante prevalente, e o enfermeiro, age com frequência como detentor do 

conhecimento, tratando o usuário como mero receptor de informações. Esta situação procede 

na ausência de entendimento dos usuários acerca da importância dos procedimentos e do 

acompanhamento periódico do CD infantil. 

Diante do exposto, verifica-se que as dificuldades apresentadas na prática da consulta 

de enfermagem no acompanhamento do CD, tem induzido a valorização do modelo de saúde 

clínico individual. Contudo, o momento da CE possibilita assistir à saúde da população 

infantil em suas necessidades e contempla os princípios que orientam o SUS, para favorecer a 

qualidade da assistência com vistas a atingir continuamente a redução dos indicadores de 

morbidade e mortalidade infantil. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Serão abordados os passos metodológicos utilizados para o alcance dos resultados que 

subsidiaram a pesquisa. Conforme Minayo (2010), a metodologia constitui um conjunto de 

técnicas que permite, de modo ordenado, a construção da realidade, como também a 

criatividade do pesquisador. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

A pesquisa em apreço constitui-se num estudo exploratório e descritivo, com uma 

abordagem qualitativa.  

Segundo Polit e Beck (2011), o estudo exploratório investiga a complexidade da sua 

natureza e os fatores com os quais está relacionada e também tem por finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos ou ideias para a formulação de problemas ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores.  

Enquanto que a pesquisa descritiva permite descrever os fatos de determinada 

população ou fenômenos de uma dada realidade, promovendo o registro, análise e 

interpretação dos dados sem manipulá-los. Esse tipo de investigação busca conhecer a 

precisão e a frequência com que um fenômeno ocorre, bem como a sua relação com outros, 

sua natureza e características afins. (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). 

De acordo com Minayo (2010), o método qualitativo trata-se de uma atividade das 

ciências sociais que se aplica ao universo de crenças, valores, significados, percepções, 

opiniões, produtos das interpretações das relações humanas que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

3.2 LOCAL DA INVESTIGAÇÃO 

 

O local da pesquisa foi o município de Natal, capital do Estado do Rio Grande do 

Norte, Brasil, mais precisamente nas Unidades de Saúde da Família (USF´s), as quais 

abrangem a Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A ESF foi implantada em 1994, nos municípios de Natal e Mossoró, com apenas 18 

equipes de saúde da família e 2,8% de cobertura populacional. Em 2004, a cidade de Natal 
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possuía um total de 101 equipes, atendendo a 46,10% de sua população, estimada pelo IBGE 

em 712.312 habitantes. (OLIVEIRA; BORGES, 2008). 

Atualmente, segundo dados do IBGE - Censo 2010, a capital possui 803.739 

habitantes, e 116 equipes de saúde da família distribuídas em 37 USF´s nos cinco distritos 

sanitários do município. 

O processo de territorialização em Natal culminou em 1990, com a divisão do 

município em quatro distritos sanitários, respeitando a mesma conformação das Regiões 

Administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste. Em 2005 a região Norte da cidade é delimitada, 

criando para a Secretaria Municipal de Saúde, os Distritos Sanitários Norte 1 e Norte 2, 

resultante das peculiaridades sócio demográficas e sanitários-epidemiológicas locais para a 

necessária intervenção do Poder Público. (NATAL, 2007). 

O estudo foi especificamente realizado nas USF´s dos Distritos Sanitários Oeste, 

Leste, Norte 1 e Norte 2, não sendo possível abranger a única USF do Distrito Sanitário Sul, 

devido a precárias condições da infraestrutura local, onde as equipes de saúde da família 

realizavam apenas atividades externas à comunidade adscrita do serviço. 

A seleção das USF´s consistiu em um sorteio aleatório simples, onde todas as unidades 

foram listadas em uma tabela de números aleatórios, possibilitando a cada unidade à mesma 

probabilidade de ser escolhida, em seguida, foram sorteados 10 USF´s dessa sequência.  

As USF´s participantes do estudo contemplam de 02 a 04 equipes de saúde da família, 

que prestam serviços à comunidade nos horários da manhã e da tarde. Convém ressaltar que 

nem todas as equipes pesquisadas obedeciam à determinação do MS, que propõe que a equipe 

mínima seja composta por um médico, um enfermeiro, um odontólogo, um auxiliar ou técnico 

de enfermagem, um auxiliar de consultório dentário e de quatro a seis agentes comunitários de 

saúde. 

 

3.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram da pesquisa 18 enfermeiras que atuavam nas UFS´s selecionadas. O 

quantitativo foi considerado suficiente, sendo apontado pelo processo de saturação dos dados 

coletados.  

Conforme Fontanella, Ricas e Turato (2008), a saturação amostral é definida com a 

suspensão da inclusão de novos participantes quando os dados obtidos apresentam-se certa 

redundância ou repetição, considerando-se irrelevante persistir na coleta de dados. 
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Para a seleção dos sujeitos considerou-se a disponibilidade e o interesse dos mesmos 

em participarem da pesquisa, após um contato prévio da pesquisadora com os enfermeiros, 

através de telefonemas ou a partir de um primeiro contato com os profissionais nas USF´s, 

para o agendamento das entrevistas. 

A inclusão destes no estudo obedeceu aos seguintes critérios específicos: atuar na ESF 

por no mínimo dois anos e realizar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

infantil na USF selecionada. 

Quanto aos critérios de exclusão, Luna Filho (1998) refere que os sujeitos são 

impedidos de participar de um estudo, mesmo que preencham todos os critérios de inclusão, 

quando apresentam características específicas, como condições clínicas ou pessoais, que 

podem interferir na qualidade dos dados e, interpretação dos resultados. 

Neste sentido, uma vez selecionado os participantes em estudo, a partir do 

preenchimento dos critérios de inclusão, são constatados a inexistência de critérios de 

exclusão entre os sujeitos. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 O recurso metodológico utilizado na pesquisa para a coleta de dados consistiu em um 

roteiro para investigar o perfil de formação e atuação dos enfermeiros participantes.  

 Em seguida foi realizada a entrevista em profundidade aos enfermeiros, com a 

seguinte questão norteadora: Como você acha que é a sua atuação no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança? (APÊNCIDE 2). Ressalta-se que as entrevistas 

duraram em média 40 minutos, sendo gravadas com o auxílio de um gravador digital após o 

consentimento formal do participante do estudo. 

Conforme Pope e Mays (2009), a entrevista em profundidade consiste numa técnica 

qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações e experiências de 

informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada.  

Desta maneira, como na análise de Demo (2001), os dados colhidos são resultados de 

interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e crítico com a 

realidade, em que as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever 

processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. 
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 Ressalta-se que o instrumento foi submetido a um pré-teste, junto a cinco enfermeiros 

da ESF, para a averiguação da sua compreensão e viabilidade e consequentemente 

possibilidade de operacionalização. 

 

3.5 COLETA DE DADOS 

 

Antes de ser iniciada a fase da coleta de dados, foi realizado previamente um contato 

formal, por meio de ofício (APÊNDICE 3), com a Secretaria Municipal de Saúde da cidade de 

Natal, com o intuito de se obter a autorização institucional para a realização da pesquisa nas 

USF´s do município (ANEXO 1).Em seguida o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tendo sido aprovado 

conforme parecer (ANEXO 2). 

Com posse das autorizações necessárias, a pesquisadora realizou a seleção das 

enfermeiras (os) que atenderam aos critérios de inclusão do estudo. Assim, mediante a 

aquiescência do entrevistado, através das assinaturas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 4) e do Termo de Autorização para a gravação de entrevista 

(APÊNDICE 5), em conformidade com a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde 

no que se refere à pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996), se iniciava a coleta de 

dados. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora nos meses de abril, maio e junho de 

2012, em conformidade com os horários, dias e locais combinados com as 18 enfermeiras 

participantes. As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho e após o expediente, 

conforme a vontade dos sujeitos. 

Cada integrante da pesquisa foi identificado pelas iniciais Enf, correspondente à 

enfermeira, seguida pelo número apropriado à ordem de realização da entrevista, como: Enf1, 

Enf2 e assim sucessivamente, respeitando o sigilo ético e o anonimato das participantes. 

 

3.6 PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a realização das entrevistas, estas foram transcritas na íntegra e digitados no 

Microsoft Word e, posteriormente analisadas, conforme os preceitos da análise de conteúdo e 

da técnica de análise categorial temática, proposta por Bardin (2010). 
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A técnica de análise categorial temática consiste no desmembramento do texto em 

unidades ou núcleos de sentido, que compõe uma comunicação, cuja frequência signifique 

algum sentido para o objeto estudado. (MINAYO, 2010). 

A organização de análise estrutura-se em três polos cronológicos: a pré-análise, a 

exploração do material, tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. (BARDIN, 

2010). 

Conforme a autora, a pré-análise corresponde à escolha dos documentos a serem 

submetidos à análise. Assim, realizou-se uma leitura flutuante e exaustiva, no sentido de 

estabelecer um contato preciso com os documentos e demarcá-los, para a constituição do 

corpus, a fim de serem submetidos aos procedimentos analíticos. 

A etapa de exploração do material consistiu na análise detalhada do corpus, para a 

formação dos índices e indicadores, ou seja, apreciou-se a ocorrência da repetição dos núcleos 

de sentidos representados por temas, palavras ou frases que exprimiam algum significado. Em 

seguida, realizou-se a contagem da frequência com que cada núcleo de sentido apareceu em 

destaque, para a codificação.  

De acordo com Bardin (2010), a codificação representa o recorte, agregação e 

enumeração dos dados. Deste modo, os códigos foram agregados, conforme a sua semântica, 

e categorizados, permitindo apreender três categorias e seis subcategorias: opinião do 

enfermeiro acerca do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; ações 

desempenhadas pelo enfermeiro no acompanhamento do CD infantil e desafios vivenciados 

pelo enfermeiro no acompanhamento do CD da criança. 

A análise das categorias ocorreu à luz dos Modelos Assistenciais Processo de Trabalho 

em Saúde e de Enfermagem. A discussão teve como base os achados literários sobre o assunto 

estudado.    
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste item se caracteriza a população estudada mediante a apresentação do perfil de 

formação e atuação dos enfermeiros participantes, seguido da exposição das categorias 

temáticas e subcategorias emergidas das falas dos entrevistados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

 Os atores sociais da pesquisa foram 18 enfermeiras que compõem as equipes atuantes 

nas Unidades de Saúde da Família e realizavam o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

Essa predominância do gênero feminino na profissão da enfermagem é constatada por 

Rocha e Almeida (2000), que referem a feminilização da força de trabalho no processo de 

cuidar, seja no âmbito hospitalar ou da atenção básica de saúde. 

 A idade das profissionais na pesquisa variou de 40 a 60 anos, com uma média de 48,5 

anos, sendo a maior frequência, pertencente à faixa etária entre 46 a 50 anos. 

 Contrariamente a esses resultados, estudos denotam que a maior parte dos enfermeiros 

que atuam na ESF do país, compreende a uma população mais jovem, com idade inferior aos 

30 anos. Tal fato decorre da ESF ser o local de trabalho, em que possui maiores oportunidades 

para aqueles que têm pouco tempo de graduação e apresentam um currículo com uma 

formação generalista. (SANTOS; CASTRO, 2010). 

 Os dados referentes à formação das enfermeiras revelaram que em sua totalidade, são 

formadas por instituições públicas, sendo a maioria graduada pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). Esta situação corrobora um estudo realizado no Brasil sobre o 

perfil dos profissionais médicos e enfermeiros, o qual observou que 70,7% dos enfermeiros 

formaram-se em instituições públicas, com maiores percentuais para as regiões Norte e 

Nordeste, representando uma participação expressiva no setor público. (MACHADO, 2000). 

 Em se tratando do tempo de conclusão da graduação, observou-se uma variação entre 

14 a 35 anos de formação. A maior parte das profissionais tinha entre 19 a 29 anos de 

formada. Torna-se perceptível, que o processo de formação destes enfermeiros se concentrou 

na época dos movimentos sociais acerca da reorganização do sistema de saúde, e que de 

acordo com Germano (2003), nesta época as práticas de saúde e a formação dos profissionais, 
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em especial os enfermeiros, conduziam para uma visão tecnicista, o que dificultava a 

compreensão do processo saúde/doença como determinante social. 

 Dessa forma, para atender às demandas da ESF com ênfase na promoção, prevenção e 

nas ações básicas de saúde, a prática tem mostrado que os profissionais de enfermagem vêm 

buscando cursos de pós-graduação ou de atualização, para o aperfeiçoamento e respaldo dos 

conhecimentos necessários às exigências do mercado de trabalho. 

  Nesta pesquisa, 16 enfermeiras fizeram pós-graduação Lato Sensu, e destas, 07 

cursaram Saúde Pública. Esse fato evidencia o compromisso das enfermeiras com a qualidade 

de seu desempenho profissional, o que é favorável para o alcance de bons resultados na 

atuação e, consequentemente, melhoria nos indicadores da saúde. Ainda constata-se que um 

número menor, correspondente a 04 enfermeiras, cursou a pós-graduação Stricto Sensu em 

nível de mestrado. 

 Sobre capacitações ou atualizações em atenção à saúde da criança, apenas 09 

enfermeiras relataram obter estes conhecimentos, com predominância de 05 profissionais, que 

participaram da capacitação da estratégia de Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI), promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Natal. 

 Considera-se preocupante o fato de cerca da metade das enfermeiras que atuam na 

ESF e realizam o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, não possuir 

capacitação específica na área de atenção à saúde da criança, visto que esta população 

necessita maiores cuidados por se encontrar em maior vulnerabilidade a doenças e agravos à 

saúde, mediante aos aspectos biológicos e fatores socioeconômicos culturais em que estão 

inseridos. Este fato pode estar associado à deficiência na oferta de curso sobre esta temática 

pela Secretaria Municipal de Saúde.   

 Quanto ao tempo de atuação na estratégia, a pesquisa revelou uma variação de 04 a 15 

anos, com predominância, entre 08 a 10 anos de vínculo empregatício na ESF. Observa-se 

nesta variação a contemplação de profissionais que exercem suas funções desde o momento 

de implantação da ESF, como aquelas que possuem um vínculo recente, representando 

diferentes momentos históricos no campo da saúde pública. 

 A experiência das enfermeiras sobre a realização do acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento infantil variou entre 09 e 26 anos. A maior parte das profissionais possuía 

experiência no acompanhamento do CD da criança entre 18 e 26 anos, o que se verifica uma 

associação desta atuação com o tempo de conclusão do curso de graduação, onde a maioria, 
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ao ingressar no campo de trabalho, teve a oportunidade de atuar no acompanhamento do CD 

infantil, seja em ambulatórios ou em unidades básicas de saúde.  

4.2 CATEGORIAS TEMÁTICAS E SUBCATEGORIAS 

 

 Apresentam-se as três categorias junto às subcategorias que concorreram para o 

surgimento da temática central, Atuação do Enfermeiro no Acompanhamento do Crescimento 

e Desenvolvimento Infantil, com as considerações acerca dos conteúdos das falas dos 

entrevistados. 

 

4.2.1 Visão das enfermeiras acerca do Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento Infantil 

 

 Esta categoria abrange duas subcategorias, que são: benefícios das ações do 

acompanhamento do CD infantil; e relacionamento entre o enfermeiro e a família. 

 

4.2.1.1Benefícios das ações do acompanhamento do CD infantil 

 

 Os entrevistados em seus depoimentos revelam que a atuação no acompanhamento do 

CD infantil é considerada satisfatória, pois justificam essa resposta pela assiduidade dos 

retornos dos cuidadores e crianças às ações programáticas de saúde, conforme ilustrado nos 

discursos abaixo: 

 

Eu creio que dou uma atenção adequada no CD pelos próprios retornos dos 

atendimentos, pois as mães fazem questão das crianças serem consultadas 

mensalmente [...], senão, elas só viriam quando os filhos estivessem doentes. 

(Enf15) 

 

A gente tem um acompanhamento que considero bom até um ano de idade, 

depois disso nem tanto, mas até um ano de idade a gente tem essas mães e 

crianças com regularidade no CD. (Enf18) 

 

Eu acho que a minha atuação no CD é de boa qualidade porque vejo a 

resposta na busca do meu trabalho. É gratificante você atender um CD em 

que a mãe tem plano de saúde, mas prefere vir ao posto com a criança para 

ser atendida pela enfermeira. (Enf 5) 

 

Observa-se nas falas que a busca contínua do acompanhamento do CD infantil não 

ocorre apenas quando as crianças estão doentes, o que conduz uma adesão das mães as ações 
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de promoção à saúde e prevenção de agravos, em que propicia o seguimento contínuo dos 

menores no primeiro ano de vida nos aspectos do crescer e desenvolver. 

Constata-se ainda, a satisfação das enfermeiras em atender às mães que possuem o 

plano privado de saúde e mesmo com este, recorrem à assistência destas profissionais no 

cuidado aos seus filhos na unidade básica. Esta realidade revela a proposta de um modelo 

assistencial que tenha como foco, o cuidado à saúde da população com ações que superem a 

prática biomédica. 

Esta conjuntura é proposta do Sistema Único de Saúde que tem constituído a rede de 

atenção básica como o eixo de reestruturação do sistema hospitalocêntrico e curativo, 

dominante nas últimas décadas e que está possibilitando a discussão de novas formulações 

sobre o pensar e fazer saúde. (CARVALHO, 2004).  

Nesse entendimento, a Estratégia Saúde da Família tem sido como uma alternativa 

para a mudança do modelo hegemônico e tem buscado implementar atividades que 

respondam aos problemas e necessidades sociais. (MENDES, 2006). Essa modificação da 

assistência, percebida nas falas das enfermeiras do estudo, favorece a promoção da qualidade 

de vida e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde, relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes. (BRASIL, 2006a). 

Infere-se nos discursos que a atitude das enfermeiras no acompanhamento do CD 

infantil aos menores de um ano, tem abordado as necessidades das mães e seus filhos na 

manutenção da qualidade de vida através das atividades de promoção e educação em saúde, o 

que tem contribuído para a qualificação e resolubilidade do cuidado. 

Conforme Santos et al. (2011), essa forma de agir dos profissionais, em especial o 

enfermeiro, proporciona aos usuários a ampliação dos conhecimentos sobre os aspectos 

relacionados à saúde e sua efetivação, tornando-os confiantes e valorizados em suas 

particularidades, capazes de compartilhar dúvidas e anseios com os enfermeiros, sem 

necessariamente estarem atrelados apenas à cura de doenças.  

 Diante deste aspecto Mello, Lima e Scochi (2007) verificaram que muitas vezes, as 

mães não buscam o serviço apenas quando as crianças estão doentes, o procuram, pois 

desejam esclarecer dúvidas sobre o cuidado que estão desempenhando no domicílio, almejam 

saber orientações sobre a amamentação, como educar o filho, como está à alimentação e o 

desenvolvimento. 

 Já Monteiro (2000) em seu estudo, no ano de 2000, constatou que as mães procuram o 

serviço de saúde para o acompanhamento do CD infantil, motivadas, na maioria das vezes, 
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para garantir atendimento médico, mas na ausência deste profissional, as genitoras recorrem 

ao atendimento de enfermagem. Desta forma, entende-se que só havia demanda para a 

consulta de enfermagem devido à lacuna criada pelo médico. Hoje, essa situação mudou um 

pouco, de conformidade a fala da enfermeira 5, onde as cuidadores/mães procuram 

enfermeiras mesmo possuindo o plano de saúde. 

A adesão adequada ao esquema das consultas de enfermagem no acompanhamento do 

CD pelas mães e crianças depende da abordagem utilizada pelo enfermeiro, pois o enfoque 

estratégico são medidas educativas que compreendam o processo de cuidar com a capacidade 

de perceber as necessidades de cada infante, a fim de superar a visão curativa resistente entre 

profissionais e usuários.  

 Contudo, percebe-se no discurso da enfermeira 18, que a periodicidade do 

atendimento às ações regulares do acompanhamento do CD infantil ocorre com maior 

frequência na faixa etária do nascimento até um ano de idade. Este fato pode estar associado a 

maior vulnerabilidade dos menores de um ano a doenças e agravos à saúde, que aumenta de 

acordo com os aspectos ambientais, socioculturais e econômicos em que estão inseridos, além 

dos aspectos biológicos, físicos e psicológicos. (AYRES, 2004).  

Victora el al. (2011) referem que as mortes no primeiro ano de vida representam 90% 

da mortalidade no grupo etário de 0-4 anos, ocasionados principalmente por causas perinatais, 

pneumonia e diarreia associadas à desnutrição. 

 Esta situação proporciona ao enfermeiro que se encontra inserido na ESF a ter uma 

abordagem prioritária para a vigilância à saúde das crianças de maior risco. O atuar deste 

profissional está coadunado com o princípio de equidade da “Agenda de Compromissos para 

a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil”, a qual define as prioridades 

para a atuação no processo de organização da assistência à saúde da criança. (BRASIL, 2004).  

 Nesse sentido, a fala da enfermeira 18 pode-se encontrar alinhada com a orientação do 

princípio da equidade desta agenda, em que expressa no fazer do acompanhamento do CD 

infantil maior vigilância para o controle dos agravos à saúde das crianças menores de um ano 

de idade. Sendo assim, o MS vem preconizando desde 1992 como metas desejáveis na 

assistência à criança, o início precoce das consultas periódicas, de preferência no primeiro 

mês de vida, e a realização de, pelo menos, sete consultas no primeiro ano de vida. (BRASIL, 

1992).  

Salienta-se que para o MS, o programa do acompanhamento do CD infantil deve 

contemplar crianças na faixa etária de zero a cinco anos de idade. E para garantir um 
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atendimento qualificado e satisfatório, o MS enfatiza que é imprescindível a adesão ao 

calendário mínimo de observações periódicas, que inclui sete consultas no primeiro ano de 

vida (até 15 dias, 1ºmês, 2ºmês, 4ºmês, 6ºmês, 9ºmês e 12ºmês), duas consultas no segundo 

ano de vida (18ºmês e 24ºmês) e uma consulta anual do terceiro ao quinto ano de vida. 

(BRASIL, 2002). 

 No entanto, nas falas de algumas participantes, percebe-se que as genitoras faltam ao 

esquema de consultas de enfermagem frequentemente no acompanhamento do CD após o 

primeiro e/ou segundo ano de vida da criança: 

 

[...], porque no primeiro ano o CD é uma coisa prioritária para a mãe, ela 

entende que no primeiro ano a criança pode sofrer todas as intercorrências e 

depois de um ano o entendimento dela é que a criança já está resistente e 

não tem muita necessidade de vir, só quando a criança adoece. (Enf6) 

 

As crianças maiores de dois anos acabam indo para as creches, pois as mães 

já voltaram a trabalhar, aí fica sem tempo de vir fazer o acompanhamento do 

CD. (Enf16) 

 

A criança de zero a dois anos, é aquela que vem mais à unidade de saúde 

para o acompanhamento do CD. Acima de dois anos, ela vem mais quando 

está doente ou para atualização da caderneta de vacina, bolsa família. 

(Enf1) 
  

Os discursos das enfermeiras apontam que após o primeiro e/ou segundo ano de vida, 

as mães não buscam o serviço de saúde com mais frequência por acreditar que as crianças 

encontram-se mais resistentes aos agravos. Além deste contexto, as genitoras estão retornando 

ao mercado de trabalho, o que ocasiona a utilização de estabelecimentos educativos, como as 

creches, para a assistência dos menores. 

 Santos (2011) refere que a despreocupação das mães com a saúde dos seus filhos e sua 

presença a USF é proporcional ao avanço da criança no processo de crescer e desenvolver. 

Assim, a diminuição da frequência ao seguimento do acompanhamento do CD infantil está 

associada à redução dos casos e da gravidade das doenças prevalentes na infância, a partir dos 

dois anos de idade. 

Em virtude deste fato, à medida que a criança adoece menos ela começa a ser inserida 

nas creches, pois muitas mães ao reingressarem no mercado de trabalho consideram estas 

instituições escolares como ambientes seguro e promotores do pleno crescimento e 

desenvolvimento da criança. (SANTOS, 2011). 

Nesse sentido, ao trabalhar fora de casa, às mães em parte, delegam a sua função de 

educar e cuidar aos profissionais das creches, o que deixa de ser prioridade da família o 
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seguimento do acompanhamento do CD infantil na unidade de saúde. Esta realidade das 

genitoras trabalharem fora de casa é influenciado pelas necessidades familiares e segurança 

financeira, já que nos dias atuais, muitas mulheres assumem o papel de chefes de família. 

(FROTA et al., 2009). 

Associado a este fato, considera-se que a permanência das crianças nas creches e a 

descontinuidade do acompanhamento do CD infantil nas USF´s pode ser relevada pelo 

contexto social, onde a assiduidade dos menores nesses estabelecimentos educativos concebe 

uma complementação a renda familiar, decorrente das refeições oferecidas por essas 

instituições às crianças. (SANTOS, 2011). 

Além disto, Neto et al. (2010) referem que a carga de trabalho que a mulher assume e 

a responsabilidade social da qual é detentora aliado as atividades domésticas, pode conduzi-la 

a romper com compromissos pessoais e familiares podendo prejudicar no processo do cuidar 

de seus filhos, como é denotado na exposição da enfermeira 16. 

Isto posto surge como uma questão a ser discutida entre os enfermeiros sobre qual a 

postura tomada para estimular a valorização do comparecimento das mães e filhos ao 

acompanhamento do CD das crianças maiores de dois anos, a fim de promover a saúde e 

atender às necessidades sociais desta população. 

Nesse sentido, de conformidade com a fala da enfermeira 16, constata-se a 

importância de se estender a atuação da equipe de ESF aos centros de educação infantil, visto 

que, a maior parte das crianças acima de dois anos, se encontram inseridas nestes espaços. 

Esta extensão do trabalho, em especial do enfermeiro, confere na intersetorialidade das ações, 

o qual compreende um dos princípios da “Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil”. 

Esta articulação dos profissionais da unidade de saúde aos equipamentos sociais em 

defesa dos direitos das crianças, como as creches, constitui no modo de reordenar a 

assistência, visto que as ações intersetoriais colaboram para a integralidade do cuidado e 

melhoria da qualidade de vida dos menores. (BRASIL, 2004). Deste modo, os enfermeiros 

podem participar diretamente na avaliação do CD das crianças por meio de atividades 

preventivas e educativas em saúde, e em parceria com os familiares e educadores infantis. 

Assim, este novo fazer dos profissionais de saúde, em especial os enfermeiros pode 

proporcionar aos familiares uma maior apreciação no processo do cuidar de seus filhos a fim 

de que não busquem os serviços de saúde de forma pontual, apenas quando as crianças estão 

doentes. Essa situação pode reforçar o conhecimento de saúde centrada na assistência 
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curativa, o qual ainda tem contribuído para a reprodução do modelo biomédico nas ações de 

atenção à criança na ESF.  

Ainda, pode ser verificado no discurso da enfermeira 1, que a procura das genitoras 

das crianças maiores de dois anos a unidade de saúde, também consiste para a atualização do 

cartão de vacina, o qual constitui na aquisição de benefícios sociais como o Programa Bolsa 

Família (PBF). 

Essa demanda de atualização do cartão de vacina tem contribuído para o aumento da 

cobertura vacinal e para o declínio das doenças infecciosas. O controle e a prevenção destes 

agravos no Brasil é resultado das ações de saúde pública, sobretudo das campanhas de 

imunização e na busca ativa dos pais e/ou responsáveis pelos profissionais das USF´s para a 

vacinação de rotina. (GONÇALVES; MACHADO, 2008). 

O enfermeiro está à frente das ações de imunização sendo o responsável pela 

supervisão e treinamento da equipe de enfermagem na sala de vacina da USF, além de 

orientar e prestar assistência à clientela em condições seguras, com responsabilidade e 

respeito. (OLIVEIRA et al., 2010). 

Nesse sentido, torna-se essencial que este profissional como educador em saúde, 

estabeleça uma relação dialógica junto aos familiares da criança para o conhecimento dos 

benefícios da vacinação, visto que na fala da enfermeira 1 é exposto que a atualização do 

cartão de vacina pelas mães de crianças acima de dois anos, está mais relacionado a não 

perder os benefícios financeiros de programas sociais. 

O Programa Bolsa Família (PBF) foi desenvolvido pelo governo federal para integrar-

se ao programa Fome Zero, que consiste na transferência direta de renda que beneficia 

famílias, desde que cumpram as seguintes condicionalidades referentes à saúde das crianças 

menores de 07 anos: realização do acompanhamento do CD infantil, a participação de 

atividades educativas sobre aleitamento materno e alimentação, e o cumprimento do 

calendário de vacinação da criança. (BRASIL, 2010). 

Entretanto, Oliveira (2010) através de um estudo sobre os benefícios do PBF às 

famílias atendidas em uma USF, verificou que no âmbito da saúde infantil, as mães 

compareciam para o acompanhamento das condicionalidades e das atividades educativas, mas 

com poucas mudanças de hábitos para a prevenção e promoção à saúde. 

A atitude destas famílias é compreensível, pois os benefícios sociais do governo são 

ações orientadas por um modelo assistencialista, ainda hegemônico, e que influenciam na 

participação pouco eficaz dos usuários nas práticas educativas, visto que o serviço de saúde 
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ainda trabalha pautado em mecanismos compensatórios e no modelo de atenção biomédico. 

(SANTOS, 2011). 

Assim, os desafios da ESF para centralizar as ações nos usuários estão na 

desconstrução de práticas ainda influenciadas por procedimentos centrados e na cura das 

doenças. Conforme Franco e Merhy (2006), os trabalhadores de saúde são os principais 

agentes desta mudança e necessitam compreender os serviços de saúde como espaço público, 

em que o trabalho está pautado nos valores humanitários, de solidariedade e reconheçam os 

direitos dos cidadãos em torno do processo saúde/doença. 

Nesse intuito, faz-se necessário uma reflexão por parte do enfermeiro sobre como está 

sendo assistida esta população, quais as relações e compromissos que possuem para a 

efetividade das ações programáticas na atenção à saúde infantil, a fim de contemplar a adesão 

dos familiares destas crianças esses para a produção de um cuidado integral e resolutivo, para 

além do aspecto curativo. 

 A análise dos dados dessa subcategoria ainda permitiu compreender, que a atuação do 

enfermeiro no acompanhamento do CD tem contribuído para a redução dos indicadores de 

morbidade e mortalidade infantil por doenças prevalentes, conforme os seguintes discursos: 

 

Eu acho que minha assistência tem promovido a redução dos índices de 

morbimortalidade infantil. A mortalidade não tem na minha área, mas 

doença respiratória é relativa e as diarreias também, mas as crianças que 

participam no CD é muito difícil de terem diarreias porque se têm os sais de 

reidratação para as mães administrarem. (Enf 7) 

 

Os índices de morbidade e mortalidade infantil da minha comunidade 

melhorou muito, há quatro anos se tinha muitas diarreias, infecções 

respiratórias, que hoje podem ser evitadas com medidas caseiras, com a 

higiene da casa, com coisas simples que indicamos no CD. (Enf15) 
 

A atuação que a gente tem no CD é boa, e tem influenciado nos indicadores 

de morbidade e mortalidade infantil [...], quando se tem uma cobertura 

muito boa, se evita muitas doenças e a gente tem um índice de internação 

baixo. (Enf10) 

 

As falas das enfermeiras indicam que o acompanhamento do CD infantil qualificado 

na ESF pode ser considerado uma excelente ferramenta para a prática de ações educativas e 

de promoção à saúde, a fim de colaborar para a diminuição da frequência das doenças 

prevalentes na infância e da mortalidade infantil. O que para elas vem contribuindo na 

redução das internações hospitalares, favorecendo a desocupação dos leitos para o tratamento 

de doenças infantis mais complexas. 
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Este contexto é resultado das transformações na organização dos serviços de saúde, 

das últimas décadas do século passado, onde a atenção à criança tem sido alvo de 

intervenções políticas com o objetivo de diminuir os condicionantes da mortalidade infantil. 

Este, de acordo com Paranhos, Pina e Mello (2011) é considerado importante indicador do 

desenvolvimento social e econômico do país ou região, capaz de identificar as iniquidades 

sociais e suas implicações diante do processo saúde/doença. 

Conforme Victora et al. (2011), os coeficientes de mortalidade infantil foram 

substancialmente reduzidos ao longo das últimas décadas, atingindo vinte mortes por mil 

nascidos vivos no ano de 2008, e o acesso à maioria das intervenções de saúde dirigidas às 

crianças foi ampliado, atingindo coberturas universais, o que tem corroborado os discursos 

das enfermeiras. 

É na ESF que a enfermagem vem assumindo importante responsabilidade no 

desenvolvimento, na realização e na consolidação de políticas e programas de atenção à saúde 

da criança para a redução da morbidade e mortalidade infantil, a partir da promoção da saúde 

para a melhoria da qualidade de vida dos menores. (NETO et al., 2010). 

Nessa conjuntura, percebe-se que a enfermeira 7, adota em suas ações no 

acompanhamento do CD junto às mães como medida de tratamento das doenças diarreicas, o 

programa de Terapia de Reidratação Oral (TRO). Significa que a sua atenção encontra-se 

focalizada no modelo de vigilância em saúde, o que pode superar a atuação frequente no 

modelo biomédico. 

O uso de sais reidratantes orais utilizados como tecnologia de baixo custo e elevada 

eficácia foi instituído em 1982 pelo MS, como medida alternativa de combate à desidratação, 

produzida pelas diarréias. (BRASIL, 1993). Essa prática foi relatada pela enfermeira 7 como 

de fácil acesso, ampla aceitação pela população e altamente eficaz, devido a pouca demanda 

de crianças com este agravo na USF. 

Considera-se, portanto, que a implementação da TRO constitui elemento essencial 

para o tratamento e controle das diarreias a fim de proporcionar boas condições à saúde 

infantil e a redução da mortalidade por esse agravo. Desse modo, o enfermeiro da ESF ao 

prestar os cuidados de enfermagem à criança com doença diarreica proporciona 

esclarecimentos às mães e/ou familiares sobre a finalidade e procedimento adequado da TRO, 

evitando o agravamento da doença e a internação hospitalar desnecessária do infante.  

Nesse processo educativo, é compreensível na fala da enfermeira 15 a importância da 

adoção de medidas alternativas para prevenção das infecções respiratórias, durante o 
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acompanhamento do CD infantil, o que tem favorecido na diminuição da recorrência ou no 

agravamento desta doença. A atitude desta profissional em orientar medidas caseiras às mães 

no cuidado das crianças com doenças prevalentes possibilita fortalecer o paradigma de 

promoção à saúde, visto que os medicamentos ainda ocupam o papel central na terapêutica da 

atualidade, o que reforça a lógica do modelo biomédico curativo.  

Em face desta realidade, constata-se que as enfermeiras do estudo têm concentrado, 

conforme o MS, uma assistência com a promoção da saúde infantil e o desenvolvimento das 

ações de prevenção de agravos em prol da plenitude do crescer e desenvolver da criança. 

(BRASIL, 2004). 

Assim, o acompanhamento do CD infantil para as enfermeiras, é um momento 

oportuno para que se desenvolvam ações educativas que resultem na prevenção das doenças 

evitáveis. Esta atuação favorece o conhecimento e manejo adequado das mães sobre o 

cuidado prestado a criança sadia e/ou doente, o que reforça na reorientação da ESF. 

  

4.2.1.2 Relacionamento entre as enfermeiras e a família 

 

Em sua totalidade, as enfermeiras entrevistadas atestaram que o acompanhamento do 

CD infantil possibilita estabelecer uma relação de vínculo entre as mães e familiares das 

crianças assistidas. 

 

Eu acho que o vínculo é um dos aspectos favoráveis do CD. A mãe sabe que 

tem uma pessoa que pode procurar e que está aberta a ouvi-la e a acolher as 

suas necessidades, sentindo-se apoiada. (Enf8) 

 

Existe um vínculo muito grande entre nós, elas têm uma confiança em mim e 

percebo o quanto elas desejam fazer o acompanhamento da criança comigo. 

Há uma receptividade muito boa entre as mães para com a minha assistência 

e orientações que faço. (Enf6) 

 

No CD eu tenho uma relação muito estreita com os familiares, eles me 

respeitam muito como pessoa e profissional. (Enf12) 

 

 É possível apreender nos relatos das participantes que a interação estabelecida entre as 

enfermeiras e as mães, a partir de uma postura acolhedora, que envolve a escuta, a 

identificação das necessidades da família, é muito importante a fim de possibilitar a confiança 

no profissional.  

Deste modo, as falas das enfermeiras demonstram o fortalecimento do vínculo 

consolidado no acompanhamento do CD infantil, o que faz com que as genitoras adquiram 
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mais respeito pela profissional e participem ativamente das ações de forma que possam aderir 

às orientações adequadas no cuidado da criança. 

 Franco e Merhy (2006) afirmam que para inverter a lógica da organização e do 

funcionamento do serviço de saúde e que este seja disposto de forma usuário-centrado, os 

trabalhadores necessitam operar com tecnologias leves dependentes, por meio de relações 

intercessoras entre os profissionais-usuários, mesmo que seja preciso utilizar das outras 

tecnologias para o processo do cuidado. 

 Neste entendimento, a capacidade de estabelecer vínculo mediante o acolhimento ao 

usuário com a escuta qualificada e o compromisso de resolver as necessidades de saúde 

coopera para a reorientação do modelo assistencial e a produção do cuidado e da cura, 

visando à recuperação ou os ganhos de autonomia dos usuários-indivíduos ou coletivos, bem 

como o da proteção e defesa da sua vida. (FRANCO; MERHY, 2006). 

 Assim, as enfermeiras do estudo têm proporcionado durante as ações do 

acompanhamento do CD infantil uma relação de vinculação com as mães, o que tem 

contribuído para que as intervenções orientadas sejam aceitas, garantindo a adesão destas aos 

ensinamentos e às experiências positivas no cuidado a criança e, como consequência, as 

genitoras se sentem melhor cuidadas e apoiadas. Este agir, conforme Queiroz e Jorge (2006) 

estar para além do tratamento clínico e curativo, pois as profissionais se mostram 

comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da cidadania e, como 

consequência, a melhoria da qualidade de vida.  

Para tanto, como observado nos discursos das participantes, o estabelecimento da 

confiança e vinculação das mães e familiares às profissionais acontece mediante  o diálogo 

entre os sujeitos, sendo este, o recurso indispensável no processo do cuidado, o que denota a 

constante utilização de tecnologia leve e relacional.  

Dessa forma, a capacidade de diálogo e escuta empática entre os trabalhadores da 

saúde com os usuários, que considere todas as experiências, valores, culturas e interesses 

trazidos por esses sujeitos, proporciona ampliar a eficácia das ações de saúde que atenda as 

necessidades de todos esses atores, bem como relações que produzam ou fortaleçam a 

autonomia dos usuários na produção do cuidado. (CAMPOS, 1997).  

Este contexto pode ser visualizado nas seguintes falas de algumas participantes, em 

que é oportunizada às mães no acompanhamento do CD infantil a socialização das 

experiências e conhecimentos sobre o cuidado dos filhos. 
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A gente tenta buscar com elas (mães) seus saberes, oportunizando a fala [...] 

é um momento rico, por que a gente aprende e ensina muita coisa, diante de 

todas as divergências do contexto em que elas vivem. (Enf3) 

 

A gente está compartilhando saberes no cuidado da criança. Eu posso ter 

uma escolaridade maior, mas a sabedoria da mãe é imensa e a gente tenta 

casar a minha teoria, o meu campo teórico com a experiência dela. (Enf2) 

 

Estas declarações ilustram que na visão das enfermeiras, as mães são detentoras de um 

vasto saber no cuidado de seus filhos, o qual não deve ser desconsiderado, mas adaptado aos 

conhecimentos técnico e científico das profissionais associado à capacidade de interação, o 

que proporcionam um aprendizado mútuo e que permite a promoção de estratégias que sejam 

compatíveis ao contexto vivenciado pelas crianças e famílias.  

Este modo de fazer saúde delineada pelas participantes do estudo fortalece um dos 

princípios que constituem o SUS, que é a integralidade. Dentre o conjunto de sentidos, este 

princípio está presente no encontro, no diálogo, em que o profissional reconhece, para além 

das demandas explícitas, as necessidades dos cidadãos no que diz respeito a sua saúde, 

superando a fragmentação ocasionada pela regulação dos corpos dos indivíduos. (GOMES; 

PINHEIRO, 2005). Desta forma, os autores explicitam que a integralidade da atenção à saúde 

pode proporcionar uma efetiva mudança nas relações entre profissionais-usuários, ao 

evidenciar o ser social, com vida plena e digna, como expressão de seu direito e sujeito do seu 

processo de cuidado. 

Assim, como evidenciado nos relatos das enfermeiras, todas as oportunidades devem 

ser aproveitadas para o diálogo e troca de experiências, sem impor o saber científico e 

respeitando as crenças e valores das mães e familiares, o que os tornam corresponsáveis e 

autônomas para um adequado e efetivo cuidado à saúde das crianças.   

Mediante esta prática Sousa, Erdmann e Mochel (2010) afirmam que os profissionais 

de saúde configuram uma assistência baseada em tecnologias relacionais e subjetivas que 

contribui para as ações de promoção à saúde individual e coletiva, diferindo do modelo 

hegemônico de atenção à saúde médico-centrado, no âmbito da atenção à criança. 

Na atualidade do acompanhamento do CD infantil, a utilização das tecnologias leves 

pelos profissionais de saúde é um fazer inovador na ESF, o que representa um passo para 

contribuição na reorientação do modelo assistencial, sendo capaz de contribuir para a 

consolidação do SUS. 
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4.2.2 Ações das enfermeiras no Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

infantil 

  

 Na conjuntura da atenção à saúde da criança na ESF, a atuação do enfermeiro em 

conjunto com a equipe multiprofissional visa promover o crescimento e desenvolvimento 

adequados, o aleitamento materno exclusivo, o aumento da cobertura vacinal e o controle das 

situações de risco à saúde, através do envolvimento familiar no cuidado.  

Neste sentido, esta categoria referencia as atividades do enfermeiro no 

acompanhamento do CD infantil, contemplada em duas subcategorias: a consulta de 

enfermagem e a ferramenta utilizada para o desenvolvimento das ações de acompanhamento 

do CD infantil. 

 

4.2.2.1 Consulta de enfermagem 

 

 As falas seguintes demonstram que para algumas enfermeiras o acompanhamento do 

CD infantil é realizado desde o pré-natal das mães e/ou nas visitas domiciliares às puérperas, 

onde são fornecidas recomendações para o cuidado com a criança e mãe, seguido do 

agendamento da primeira consulta de enfermagem na USF. 

 

Eu acho que na hora que você capta a gestante, você começa o seu fazer em 

relação ao CD. Começa a conscientizá-la no pré-natal, para que realize os 

exames, para que tome as vitaminas [...], forneça o aleitamento materno 

exclusivo, tudo para o benefício da criança. E quando esta criança nasce 

faço a visita no domicílio, para ver todo o contexto familiar em que ela está 

inserida. (Enf6) 

 

O meu atendimento de CD já vai começar na visita puerperal, aonde faço 

orientações às mães sobre o cuidado da criança, me disponho para a 

retirada de qualquer dúvida, já que é um período de muitas angústias, 

estresse [...], e então a criança é vista e agendada com um mês de vida para 

a unidade. (Enf17) 

 

No meu CD o primeiro contato com a criança é na visita a puérpera, e a 

gente faz mais assim, olha para o recém-nascido, as necessidades dele, 

orienta a questão das vacinas e teste do pezinho [...] e marca a primeira 

consulta na unidade com 30 dias. (Enf14) 

 

Os discursos das participantes revelam que as etapas do ciclo grávido-puerperal se 

constituem em um importante período para o início do acompanhamento do CD infantil, e 

como educadores em saúde proporcionam às mães conhecimentos acerca dos cuidados com a 
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gestação e puerpério, no intuito de promover integralmente um crescer e desenvolver 

adequados à criança. 

 É perceptível nas falas das enfermeiras, que a visita puerperal em domicílio permite a 

estas profissionais ampliarem o olhar para o contexto vivenciado pelo recém-nascido (RN), 

genitora e família. Deste modo, acolhem as necessidades das mães que experimentam este 

momento único, a fim de torná-las confiantes e autônomas para o desempenho do cuidado no 

ambiente familiar.  

Neste aspecto a visita domiciliar, especificamente no puerpério, é um instrumento 

utilizado na ESF como estratégia de ampliar o cuidado em saúde para além da medicina 

tradicional. É fundamentada nos princípios do SUS tendo como eixos norteadores a promoção 

à saúde, a integralidade e a territorialização, o que permite ao profissional de saúde, como 

visto nas falas das participantes, interagir com o próprio meio do indivíduo, observar e 

conhecer a sua realidade. (MANDÚ et al., 2008). 

Através do conhecimento do contexto familiar e socioeconômico da puérpera e a sua 

convivência com o RN, o profissional de saúde, neste caso o enfermeiro, pode relacionar esta 

realidade com as necessidades identificadas e desenvolver um plano de cuidados que estimule 

a participação da mãe, criança e família, para a resolução dos problemas previamente 

levantados. 

Para tanto, destaca-se nas linhas de cuidado da “Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil” a “Primeira Semana de Saúde 

Integral” que estabelece aos profissionais de saúde realizar visita domiciliar na primeira 

semana de vida do neonato, para orientarem as mães sobre os cuidados com os bebês e apoiá-

las neste período de intensas mudanças. (BRASIL, 2004).  

Além disto, uma atenção qualificada à puérpera e ao neonato nesta primeira semana de 

vida é de fundamental importância para a diminuição da morbidade e mortalidade materno-

neonatal, que continua ainda com taxas elevadas no âmbito nacional, podendo ser decorrente 

de pré-natal inadequado ou deficiência na assistência ao RN. (BRASIL, 2006c). 

Neste entendimento é verificado nos discursos, que as enfermeiras estão trabalhando 

numa perspectiva de superar o modelo biomédico, ao atenderem ao que está preconizado pelo 

MS. Assim, promovem na consulta de pré-natal e na visita puerperal, ações de incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo, vacinação, importância da realização do teste do pezinho para 

detecção precoce de doenças, a avaliação de risco do bebê e das condições de saúde das mães 

que influenciam para a sobrevida e qualidade de vida do RN e genitora. (BRASIL, 2004). 
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Mediante ilustrado nos discursos das enfermeiras do estudo, o acompanhamento à 

criança deve ser executado desde a gestação, nas consultas de pré-natal, e após o nascimento 

com as visitas puerperais. Este fazer proporciona um atendimento integral e efetivo através do 

planejamento de medidas educativas e de promoção à saúde, que fortaleça a adesão das mães 

e filhos à consulta de enfermagem (CE), visto ser considerado um dos principais instrumentos 

do processo de trabalho do enfermeiro. 

Conforme ilustrado através do relato da enfermeira 14, após a realização da visita 

puerperal, é agendada a CE para o acompanhamento do CD infantil na USF com 30 dias, 

segundo preconizado pelo calendário do MS. 

No que se refere à realização da consulta de enfermagem no serviço de saúde, algumas 

enfermeiras relataram que o arquivista retira todos os prontuários das crianças agendadas para 

aquele dia e em seguida os técnicos de enfermagem realizam a mensuração do peso: 

 

Quando a criança chega à unidade de saúde com a mãe, o prontuário dela já 

está reservado no arquivo, e ela vai direto para a sala do preparo, onde 

serão vistos o peso e a temperatura da criança pelo técnico (Enf6) 

 

Observa-se neste relato, que o arquivista e o técnico de enfermagem constituem a 

força de trabalho que contribuem para que o enfermeiro possa realizar a CE, a qual é um dos 

principais instrumentos para a intervenção do objeto que é o cuidar. 

Esta configuração referida pelas profissionais do estudo é corroborada por Peduzzi e 

Anselmi (2002), em que o processo de trabalho da enfermagem ocorre mediante uma divisão 

técnica. Esta é desenvolvida por diferentes grupos com formação acadêmica do nível médio 

ao superior, e que utiliza como objeto de intervenção as necessidades de cuidado ao 

indivíduo. (HAUSMANN; PEDUZZI 2009).  

Em seguida, a consulta de enfermagem é iniciada por meio de uma entrevista às mães, 

onde são coletadas importantes informações para que as profissionais possam conhecer o 

atual estado de saúde da criança e o mundo familiar em que ela vivencia. 

 

Quando é a primeira consulta, procuro saber os dados socioeconômicos, 

como foi o nascimento da criança, se a mãe recebeu alguma orientação na 

Maternidade, se realizou Teste do pezinho, vacinas. Verifico a amamentação, 

sono, eliminações e pergunto se tem algum problema, para depois seguir 

com as orientações (Enf4) 
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Quando a criança chega à unidade acompanhada da mãe, a gente olha se 

ela apresenta alguma queixa, se tiver, nós iremos trabalhar em cima deste 

problema. Aí vê a questão da alimentação, se é uma criança em aleitamento 

materno, vê as eliminações, vacinação, depois passa as orientações sobre o 

cuidado daquela criança naquela faixa etária (Enf11) 

 

Na consulta me volto mais para as queixas da mãe, em seguida vejo os 

exames, se tiverem. Verifico a higienização da criança, o banho, 

alimentação, sono, diurese e depois faço as orientações voltadas para as 

queixas (Enf18) 

 

Pode-se desvelar nos discursos que a entrevista, por compreender a primeira etapa da 

CE e ser o principal contato entre as profissionais e mães, busca identificar os dados 

referentes à saúde da criança e da genitora. É perceptível neste processo, que a sistematização 

do levantamento de dados difere entre as primeiras CE da criança à unidade, das consultas 

subsequentes, conforme visto nas falas das participantes. 

 A enfermeira 4 refere em seu relato que busca identificar informações acerca dos 

aspectos relativos a história perinatal, dados socioeconômicos, hábitos de vida diária da 

criança e queixas. Corroborando com os autores Ribeiro, Ohara e Saparolli (2009) que 

expõem que na primeira CE da criança, a entrevista deve identificar os dados mais completos 

e detalhados sobre os aspectos influenciadores no crescer e desenvolver dos menores. 

Estes autores abordam que nas consultas de retorno ou subsequentes, o levantamento 

de dados é realizado de forma sucinta, como verificado nos discursos das enfermeiras 11 e 18, 

em que se especifica a queixa, se houver, intepretação de exames laboratoriais, hábitos da 

vida diária dos menores, vacinação, informações sobre a dinâmica familiar. (RIBEIRO; 

OHARA; SAPAROLLI, 2009). 

 É verificada neste tipo de consulta, a maioria das enfermeiras do estudo ainda prioriza 

as queixas apresentadas pelas genitoras acerca do estado de saúde dos filhos, o que se pode 

inferir, por muitas vezes, que as consultas subsequentes estão sendo baseadas nos problemas 

referidos pela família e nos sinais e sintomas apresentados pela criança.  

Nesse modo de produzir o cuidado, que constitui o objeto de trabalho do enfermeiro, a 

atuação das profissionais encontra-se influenciada pelo modelo tradicional de saúde em que o 

foco do cuidar está pautado na doença, seguido das orientações para solucionar o problema, 

como mencionado pelas enfermeiras 11 e 18. Esse é um dos aspectos que pode limitar a 

atenção integral no atendimento à criança para que se promova a saúde. (ASSIS et al., 2011). 



63 
 

 
 

Para tanto, o acompanhamento do CD da criança perde a sua essência e torna-se uma 

consulta fragmentada quando a atenção do profissional está centralizada na análise das 

queixas. Desse modo, urge o investimento no paradigma que corresponda na reorientação do 

modelo de saúde, em que a criança seja vista em seu contexto biopsicossocial e familiar. 

(MONTEIRO et al., 2011). 

Contudo, apesar de o enfoque curativo permanecer presente na atuação das 

enfermeiras durante a CE, ressalta-se que estas profissionais estão desenvolvendo ações para a 

vigilância em saúde que se apoiam no modelo de promoção e prevenção aos agravos, ao 

planejarem um cuidar que favoreça o crescimento e desenvolvimento pleno da criança. 

Neste aspecto, o planejamento do cuidado, através das orientações, não segue a 

sequência linear das etapas da CE, representando um constante ir e vir de esclarecimentos 

fornecidos durante a consulta. Assim, à medida que as mães fornecem as informações 

questionadas pelas enfermeiras em estudo, estas de imediato elaboram um plano de ações para 

que as genitoras possam implementá-las no domicílio, sejam após o levantamento de dados ou 

na realização do exame físico, o que representa uma ação verticalizada permeada pelo saber 

versus o poder. 

Nesse entendimento, apesar da CE envolver uma sequência sistematizada de ações que 

compreendem o histórico de enfermagem e exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

prescrição de enfermagem e avaliação da consulta, Campos et al. (2011) referem que muitas 

vezes o enfermeiro não aplica a Sistematização da Assistência de Enfermagem de forma 

sequencial, ordenada e completa, como visualizado nos discursos das enfermeiras. 

Esta realidade pode decorrer da falta de preparo deste profissional em interagir com 

este instrumento. Para Gomes e Nunes (2006), o obstáculo na implantação da CE, é muitas 

vezes, a falta de conhecimento e adaptação por parte do profissional em reconhecer suas 

funções e o despreparo da equipe em compreender essa atividade como prioritária do 

enfermeiro. 

Em relação ao exame físico, este é realizado, em geral, após a entrevista, conforme os 

discursos das enfermeiras: 
 

Examino as fontanelas, a questão da integridade da pele, audição, olhos, 

faço a ausculta, palpação, examino a genitália, se tem fimose, algum gânglio 

enfartado, não exatamente nesta sequência. Às vezes vou conversando com 

as mães e mudando a ordem do exame. (Enf2) 

 

No exame físico da criança, vejo a questão da pele, dos genitais, vejo a 

erupção dentária, as fontanelas, os olhos. Faço a ausculta cardíaca e 

pulmonar e vejo a questão de alguma assimetria no corpo. (Enf4) 
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No exame físico, a gente vai observar as questões da fontanela, se apresenta 

algum gânglio, ver o ouvido, se é feito a limpeza, como também a 

higienização das genitálias. A gente vai observar à ausculta desta criança, a 

questão da assimetria dos membros, a percussão abdominal se tem alguma 

massa, o coto umbilical quando a criança é pequenininha [...]. (Enf 17) 

 

O exame físico, realizado pelas enfermeiras, irá complementar ou validar os dados 

adquiridos por meio do levantamento de dados, o possibilitando avaliar, analisar e a planejar a 

assistência. 

Para tanto, Oliveira e Cadete (2007) referem que o exame físico céfalo- caudal deve 

corresponder às etapas de inspeção, palpação, ausculta e percussão, conforme cada órgão ou 

sistema avaliado. Contudo, é perceptível nas falas das enfermeiras que para a realização desta 

etapa não há uma rigidez nessa sequência linear. 

Isto decorre, por que muitas vezes as crianças ficam inquietas, se incomodam com a 

realização do exame, cabendo ao profissional enfermeiro aproveitar todas as oportunidades 

para examiná-las, mesmo que não siga uma sequência ordenada. Desta forma, a criança, a 

mãe e/ou cuidador responsável podem definir o exame físico de acordo com o momento 

vivido, direcionando a consulta. (OLIVEIRA; CADETE, 2007).  

É necessário que o enfermeiro esteja habilitado para esta prática e desenvolva a 

empatia para o estabelecimento da confiança, a fim de proporcionar um cuidado autêntico e 

fidedigno no acompanhamento do CD infantil. Ainda no exame físico, foi enfatizado pelas 

profissionais acerca das mensurações antropométricas e da avaliação do desenvolvimento 

infantil. 

 

Além de verificar as medidas antropométricas, como perímetros, peso, 

estatura, para ver se encontram na normalidade, vejo o desenvolvimento 

neuromotor. (Enf1)  

 

Avalio o peso do bebê, para ver se está adequado ou não. Meço o tamanho 

da criança, verifico o PC, PA, PT. (Enf8) 

  

Examino a altura, peso, os perímetros e quando a criança tem acima de seis 

meses, verifico apenas o PC. (Enf9)  

 

Como verificado nos relatos das profissionais, em especial o da enfermeira 1, o  

crescimento da criança é avaliado através das mensurações antropométricas, como o 

perímetro cefálico, abdominal e torácico, peso e estatura/altura. A atenção para estes 

parâmetros permite estabelecer o conhecimento acerca do crescimento adequado para a idade 

da criança, bem como adotar a melhor conduta diante das anormalidades reconhecidas. 
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O crescimento humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a 

concepção até o final da vida, sendo considerado como um dos melhores indicadores de saúde 

da criança, em razão de sua estreita dependência dos fatores genéticos e ambientais. 

(BRASIL, 2002). 

Nesse entendimento, os organismos internacionais como a OMS, e nacionais, como o 

MS, preconizam o acompanhamento do crescimento como atividade de rotina na atenção à 

criança para a elaboração de estratégias acerca da promoção do bem-estar infantil, visto o 

reconhecimento da importante influência que as condições de vida exercem sobre esta 

variável. (BRASIL, 2002). 

Contudo, Assis et al. (2011) apontam em seu estudo que as enfermeiras não realizam  

as ações específicas do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças nas 

unidades de saúde. A verificação e os registros das medidas antropométricas são realizados 

pelos ACS, e a enfermeira acompanha a evolução do peso apenas com a finalidade de 

estabelecer a dosagem da medicação a ser prescrita. 

 Este fazer se configura num atendimento limitado às ações curativas, e que desvaloriza 

a essência do acompanhamento do CD infantil.  Esta realidade é diferente ao discurso 

apontado pela enfermeira 8, onde a mesma avalia o peso da criança, permitindo-se evidenciar 

a evolução desta mensuração para a detecção precoce dos transtornos que afetam a nutrição 

dos menores. 

 Acerca da avaliação dos perímetros, o MS preconiza que a mensuração do perímetro 

cefálico (PC) seja vista pelo profissional nos dois primeiros anos de vida, para se detectar 

anormalidades que induzem à microcefalia e macrocefalia. (BRASIL, 2002). Este fazer é 

relatado pela enfermeira 9, que refere continuar avaliando o  PC das crianças após os seis 

meses de idade. 

 No que se referem à avaliação do desenvolvimento infantil, as mesmas enfermeiras 

relataram os seguintes recortes dos discursos: 

 

Questiono a mãe o que a criança vem fazendo no desenvolvimento e observo 

de acordo com a idade, se ela começa a segurar objetos, a engatinhar, a 

sentar, a dar os primeiros passos, como interage com as outras pessoas. 

(Enf1) 

 

[...] pergunto [a mãe] e vejo como está o desenvolvimento dentro de cada 

faixa de idade e realizo as orientações do que analiso. (Enf8) 

 

Sobre o desenvolvimento, depende da fase da criança, até dois meses vejo os 

reflexos [...]. Oriento para que as mães estimulem o desenvolvimento das 

crianças, brinquem, conversem com elas, incentive os filhos a andarem, 

quando for a época, e percebam como eles reagem. (Enf9) 
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Percebe-se nas falas, a interação das profissionais com as mães, para o conhecimento 

das habilidades motoras desenvolvidas pelas crianças já que as genitoras estão mais próximas 

no cuidado dos filhos, o que possibilita a estas, melhor percepção acerca das aptidões dos 

menores, conforme cada faixa etária.  

 De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, o desenvolvimento consiste 

numa complexa interação entre o amadurecimento e a aprendizagem, entre o sujeito e o meio 

social com suas normas e hábitos culturais. (BRASIL, 2002). 

 Para tanto, os enfermeiros necessitam compreender as peculiaridades do 

desenvolvimento infantil, a fim de identificar suas necessidades e alterações de 

comportamentos esperados para a idade, além de propor ações de cuidado adequadas às mães 

e familiares, para criar oportunidades favoráveis a este processo. (RIBEIRO et al, 2009). 

 Entretanto, Nóbrega et al. (2003) constatam uma deficiente atuação por parte do 

enfermeiro, quando da tomada de decisões para a detecção dos problemas no 

desenvolvimento da criança, visto que em muitos casos este profissional prioriza apenas as 

medidas antropométricas, por se mostrarem inseguros e incapazes de desenvolver tal 

atividade.  

 Neste contexto, pode-se observar que na maioria das afirmações das participantes em 

estudo, houve uma exploração deficiente e/ou desordenada, quanto à investigação do exame 

dos reflexos primitivos e das etapas do desenvolvimento infantil. Conforme referido pelas 

enfermeiras 8 e 9,  as enfermeiras referiram por muitas vezes, que a avaliação deste momento 

dependia da faixa etária. 

 No entanto, a enfermeira 9 tem abordado no momento do acompanhamento o 

desenvolvimento psicossocial, onde a profissional aborda e incentiva às mães a estimularem 

suas crianças, para que possam adquirir maior capacidade de mover-se, coordenar, sentir e 

interagir com os outros e com o meio em que vive. 

 Assim, desvelam-se na análise destes discursos que cada profissional possui distintas 

visões e práticas assistenciais acerca da realização do exame e avaliação do crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

Seguindo com as etapas da CE, foram observadas nos discursos que as enfermeiras 

enfatizaram muito sobre as orientações fornecidas às mães, o que pode denotar uma forma 

autoritária de atuação das profissionais se não houver o diálogo, pois as mães, principais 

cuidadoras, também possuem conhecimentos sobre o processo de cuidar das crianças. 
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 Como ressaltado anteriormente, esta etapa referente às condutas, tem-se desenvolvido 

durante o levantamento de dados, como após a realização do exame físico, para o 

planejamento de ações e envolver as mães no atendimento das necessidades da criança, como 

visto nos seguintes discursos: 

 
Eu realizo algumas orientações sobre a manipulação, higiene dos alimentos, 

o uso do copinho, da colher, quando a criança está na transição do 

aleitamento materno e introdução de novos alimentos. (Enf8) 

 

A gente orienta muito para o tratamento da água, condições de higiene da 

criança e do ambiente, dos riscos de acidentes na infância. (Enf6) 

 

Quando a criança vem para o CD gripadinha, oriento a mãe oferecer 

bastante líquido, agasalhá-la, evitar sol, sereno e chuva ou lugares com 

muitas pessoas, e enfatizo bem a limpeza da casa. (Enf11) 

 

 

 Os relatos demonstram que as enfermeiras utilizam este momento das condutas para 

realizar a educação em saúde e nortear o cuidado a ser seguido pelas mães, com ênfase na 

promoção da saúde e prevenção aos agravos. Contudo, percebe-se que as profissionais pouco 

contemplam as genitoras como pessoas que possuem conhecimentos e experiências no 

cuidado das crianças. 

 Neste sentido, o enfermeiro necessita buscar ampliar a autonomia das mães e reforçar 

sua condição de sujeito social, a fim de torná-la capaz de prestar o melhor cuidado ao seu 

filho, através do diálogo para a transmissão e construção de conhecimentos durante o 

acompanhamento do CD infantil. 

 Monteiro (2000) revela em seu estudo, que as consultas de atenção à saúde da criança 

realizada pela enfermeira, compreendem na maior parte de suas ações, as orientações. E para 

estas profissionais o termo orientar possui vários significados, tais como: educar, informar, 

aconselhar e tornar as mães autossuficientes no cuidado à saúde, entretanto, para a autora, 

inexiste o diálogo. 

 As orientações são fornecidas através da ação verbalizada, o que necessita maior 

cuidado do profissional para averiguar a compreensão das mães acerca do cuidado fornecido, 

conforme visualizado no discurso abaixo: 

 
Sempre tenho cuidado quando vou fazer as orientações para que a mãe 

possa compreender e aderir às ações. Peço para que ela me demonstre como 

usar o medicamento, realizar a troca de fralda, para que eu possa entender a 

compreensão dela. (Enf1) 
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 Percebe-se a atitude desta profissional enfatizando a mãe como o principal agente 

cuidador da criança, e proporciona oportunidades para um melhor entendimento das ações que 

as genitoras irão realizar durante o processo de cuidar dos filhos. Este modo de agir influencia 

para uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos menores. 

 Na estratégia AIDPI, o seu manual de capacitação recomenda que os profissionais de 

saúde possam atuar demonstrando às mães os cuidados a serem seguidos, onde poderão ter a 

confirmação do entendimento das genitoras.  

Santos, Lima, Javorski (2007) referem que a comunicação em saúde entre os sujeitos 

torna-se satisfatória quando ela é capaz de modificar o comportamento em saúde, ou seja, o 

conhecimento construído que foi transmitido é recebido e realizado. 

Assim, conforme os autores citados, a educação para a saúde como estratégia de 

promover o bem-estar da população, possui êxito quando os esforços planejados alteram o 

comportamento das pessoas e qualifica a assistência dos serviços. 

Ainda no que se referem às orientações, as enfermeiras abordam sobre a realização das 

prescrições de medicamentos como conduta no plano terapêutico. 

 

Nas orientações prescrevo algumas medicações protocoladas pela secretaria 

municipal, como antitérmico, descongestionante nasal, um sal de reidratação 

oral para tratar diarreia, uma pomadinha para assadura, sulfato ferroso e o 

que não estiver no protocolo quem prescreve é o médico. (Enf5) 

 

 A prescrição de medicamentos pelo enfermeiro no âmbito da Atenção Básica de Saúde 

é um procedimento preconizado pelos programas do MS, e compete a estes profissionais 

dentro de uma série de possibilidades sugeridas pelos sinais e sintomas dos usuários 

indicarem a medicação para o tratamento adequado. 

 Nesse aspecto, ressalta-se a Lei Federal 7.498/86 que dispõe sobre as ações privativas 

do enfermeiro, dentre elas a consulta de enfermagem, a qual permite este profissional 

prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública, como referido pela 

participante do estudo, e em rotina aprovada por instituição de saúde. (COFEN, 1986). 

 Assim, conforme a resolução, os medicamentos que podem ser prescritos por 

enfermeiros, nos programas de saúde pública, devem estar previamente estabelecidos, 

oportunizando um melhor preparo e segurança do enfermeiro no ato de prescrevê-los, a fim de 

melhor contribuir para o exercício da profissão, consecução dos serviços de saúde e 

solucionar os problemas da população. (COFEN, 1896). 
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 Considera-se que os dados obtidos no desenvolvimento das diferentes etapas da 

consulta de enfermagem, no acompanhamento do CD infantil, devem ser registrados. 

Conforme as seguintes falas, a maior parte das entrevistadas referiu realizar as anotações no 

prontuário da criança e/ou família: 

 

Quanto às anotações, já vem à idade, peso e temperatura registrados pelo 

pessoal da triagem. Então, primeiramente anoto o problema da criança 

conforme me diz a mãe. Depois anoto o exame físico, a vacinação e a minha 

conduta. (Enf4) 

 
Finalizo com as anotações na ficha de evolução do prontuário, o prontuário 

da família. Então anoto tudo, o exame, queixas e as orientações que realizei. 

(Enf6) 

 

Pra finalizar a consulta, a gente registra no prontuário da família, sobre as 

queixas, o que foi questionado às mães. Anoto o que foi visualizado de 

anormal no exame físico, as mensurações, e em seguida escrevemos a 

conduta que foi feita para aquela criança. (Enf 12) 

 

 Constata-se nos relatos que os registros de enfermagem são indispensáveis no 

prontuário da criança, durante o processo do cuidar no acompanhamento do CD infantil. 

 Para Matsuda et al. (2006), o acompanhamento da criança prevê vários encontros com 

os profissionais nos primeiros anos de vida. Desta forma, um acompanhamento do CD bem 

realizado, não se baseia apenas nas anotações das mensurações antropométricas, mas precisa 

estar alicerçado em todas as etapas da consulta de enfermagem, como se pode inferir nos 

discursos das enfermeiras.  

 Entretanto, é reconhecido que o profissional enfermeiro ainda apresenta dificuldades 

para a realização de um registro qualificado, científico e que visualize o cuidado 

individualizado. Por vezes, estas anotações se mostram incompletas, de forma fragmentada, 

inconsistente ou ainda ausente, o que prejudica a comunicação entre a equipe 

multiprofissional. (OLIVEIRA, 2003). 

 Faz-se necessário o entendimento por parte dos profissionais, neste caso dos 

enfermeiros, que os registros constituem um dos mais importantes instrumentos de 

comunicação entre os demais trabalhadores da saúde e os familiares da criança, para a 

promoção de uma assistência qualificada e segura.  

Além desta finalidade, Oliveira (2003) refere que os registros nos prontuários, 

constituem um documento legal para a equipe de saúde, para o usuário e para a instituição, o 

que representa o testemunho escrito na defesa legal dos profissionais envolvidos no cuidado. 
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Assim, a Resolução do Cofen n.358/2009 recomenda a equipe de enfermagem, que as 

anotações devem ser completas, claras, objetivas e concisas, a fim de que sejam 

compreensíveis a qualquer outro profissional e que assegurem o planejamento, a prestação 

dos cuidados e a avaliação da assistência prestada. 

 A maioria dos participantes ainda assinalou que em algumas situações, necessitam 

realizar o encaminhamento das crianças acompanhadas à consulta médica ou a outras 

instituições de saúde, como mencionado nas seguintes falas:  

 

Durante o acompanhamento do CD, quando detectamos alguma 

anormalidade no desenvolvimento, entro em contato com o médico da 

unidade, para encaminhar a criança ao CRI (Centro de Reabilitação 

Infantil). (Enf1) 

 

Se a criança apresentar alguma queixa durante a minha consulta e se tiver a 

necessidade da interferência médica, já encaminho esta criança para a 

médica da unidade. (Enf6) 

 

Quando é uma urgência e muitas vezes não posso resolver, encaminho a 

criança para o Pronto Socorro. (Enf12) 

 

Nota-se diante do exposto, que as ações de encaminhamento são realizadas quando se 

extrapola as competências técnicas das enfermeiras durante a efetivação do cuidado, as quais 

indicam outros profissionais e setores que possam atender as necessidades de determinados 

casos do processo saúde/doença da população infantil. 

 Esta atuação corrobora o estudo de Monteiro (2000), onde o procedimento de 

encaminhar representa como uma segunda etapa após a consulta realizada pelos profissionais, 

para complementar ou ainda, muitas vezes, iniciar a resolução dos problemas apresentados 

pela população infantil. 

Nesse aspecto, a implementação da ESF como modelo de reorientação do cuidado, 

possui dentro das suas finalidades, assistir a maior parte das necessidades de saúde, mediante 

a atuação e articulação da equipe multiprofissional, como também facilitar o acesso destes 

usuários aos outros níveis ou instituições, tornando-se a porta de entrada do sistema. 

(ESCOREL et al, 2007). 

 Conforme Escorel et al. (2007), este atributo do encaminhamento, através do trabalho 

em equipe e a incorporação de ações intersetoriais, como mencionado pelas profissionais em 

estudo, possibilita a substituição das práticas convencionais do cuidar e favorece a 

integralidade da atenção. 

 Nesse entendimento, infere-se que a realização da CE pelas enfermeiras em estudo, 

tem promovido diante de suas possibilidades o acesso das crianças a determinadas ações, 
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mediante encaminhamentos, para solucionar ou possibilitar a continuidade integral do 

cuidado. 

 Mediante esta discussão, considera-se que a consulta tem sido permeada pela 

tecnologia leve-dura, pois as enfermeiras direcionam o trabalho para a clínica e 

epidemiologia. Esse direcionamento é necessário, uma vez que toda atuação em promoção a 

saúde requer envolvimento clínico e epidemiológico, conforme enfatizam Machado e Porto 

(2003). 

Entretanto, as ações em saúde não podem ser definidas apenas com um tipo de 

tecnologia. Desta forma, Franco e Merhy (2006) apontam que para reorganizar o processo de 

trabalho a fim de atender ao modelo de saúde preconizado pela ESF, é necessário que a 

prática dos profissionais seja determinada pela tecnologia leve, em que operam as relações 

intercessoras entre trabalhador e usuário, em conjunto com a utilização de outras tecnologias.  

 Nesse entendimento, a consulta de enfermagem se configura como instrumento do 

processo de trabalho do enfermeiro, em que proporciona ao profissional centralizar o usuário, 

neste caso a criança e família, no cuidado, sendo capaz de visualizar os problemas de saúde e 

incorporar ações educativas e transformadoras, que poderão conduzir a uma finalidade mais 

satisfatória. 

  

4.2.2.2  Ferramenta utilizada nas ações de acompanhamento do CD infantil 

 

 Os discursos ilustram que a maior parte das enfermeiras utiliza o Cartão da Criança 

como principal ferramenta de informação para a avaliação do crescimento e desenvolvimento 

infantil, na consulta de enfermagem. 

 

Eu me baseio muito pelo cartão da criança, por que tem muitas coisas para 

abordar na consulta e ele lhe dá um leque de informações, que antes não se 

tinha. (Enf3) 

 

Na consulta de CD surgem vários questionamentos e dúvidas dos familiares, 

daí utilizo o cartão da criança, pois me norteiam para um melhor cuidado 

com relação à amamentação, alimentação, o desenvolvimento e o 

crescimento de acordo com cada faixa etária. (Enf6) 

  

Apreende-se nas falas das participantes que o Cartão da Criança, através dos 

conhecimentos presentes em seu conteúdo, possibilita as profissionais perceberem os 
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cuidados importantes a serem direcionados para a atenção à criança, auxiliando no processo 

de trabalho do enfermeiro. 

Este instrumento ao ser utilizado nas práticas de cuidado com a saúde da criança, as 

enfermeiras buscam deslocar o foco do atendimento no âmbito apenas da doença. Conforme 

Andrade (2011), com o cartão da criança as profissionais abrangem o conceito ampliado de 

saúde e adotam uma postura de vigilância junto às famílias no processo do crescer e 

desenvolver da criança. 

Desta forma, o Cartão da Criança elaborado pelo MS, passou a ser um recurso 

utilizado pelos profissionais da saúde e pais para a avaliação integral do acompanhamento do 

CD infantil, a qual foi revisada e transformada na Caderneta de Saúde da Criança (CSC) no 

ano de 2005, sendo disponibilizada a qualquer criança do país. (BRASIL, 2005).  

A caderneta além de todos os dados e informações contidos no Cartão da Criança, 

gráfico de perímetro cefálico, peso/idade e altura/idade, informações sobre gravidez, parto e 

pós-parto relacionadas à própria criança, anotações sobre saúde bucal e doenças, ainda, 

orienta sobre hábitos saudáveis de alimentação, combate à desnutrição, anemias carenciais, 

prevenção do sobrepeso e obesidade infantil. Também são disponibilizadas dicas para 

prevenção de acidentes domésticos, violência e informações sobre os direitos da criança. 

(BRASIL, 2005). 

Assim, percebe-se nas falas das participantes que ao utilizarem a CSC, como 

instrumento do processo de trabalho, elas buscam aprimorar o cuidado para o monitoramento 

adequado do CD infantil. Esta atuação das profissionais, conforme Merhy (2002) se orienta 

para o atendimento das necessidades dos usuários como centro de intervenções integrais em 

defesa da vida individual e coletiva. 

Este instrumento também tem proporcionado a comunicação entre a família e as 

profissionais do estudo acerca das condições da saúde da criança: 

 

Na consulta do acompanhamento CD, sempre pego a caderneta e mostro, 

peço para que ela [a mãe] leia, pois é um momento de muitas informações. 

(Enf1) 

 

Então tudo que a gente anota no gráfico serve de referencia e explico para a 

mãe, o porquê de está medindo, o porquê de ter feito a anotação na 

caderneta, para informá-la se o bebê está bem ou não. (Enf5) 

 

A caderneta da criança é uma das coisas que a gente conversa com as mães. 

Perguntamos a elas se leram a caderneta, mostramos a parte do aleitamento, 

do desenvolvimento, da vacinação [...]. (Enf14) 
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 Os relatos apontam que as enfermeiras, ao manusearem a CSC junto às mães, têm 

proporcionado o desenvolvimento da tecnologia leve no processo de trabalho. Desta forma, a 

relação dialógica entre os sujeitos tem favorecido para a apreciação deste documento e a 

participação das genitoras no processo de avaliação do acompanhamento do CD infantil.  

 Esta prática das profissionais corrobora o estudo de Vieira et al. (2005) ao referirem 

que a adequada utilização da caderneta pelos trabalhadores da saúde possibilita maior 

valorização e apropriação do instrumento pela família, o que corresponde a maior adesão e 

co-responsabilização pelas ações de vigilância. 

 Neste sentido, algumas enfermeiras deste estudo afirmaram realizar o 

acompanhamento do CD da criança em grupo, e dentre as atividades educativas 

desenvolvidas, as profissionais proporcionam maior interação entre as mães e/ou familiares 

com a CSC para que possam analisar o processo saúde/doença das crianças. 

 

O CD coletivo é uma nova estratégia em que a mãe vai se sentir 

corresponsável no cuidado do filho. Ela vai manusear aquele instrumento 

grandioso que é a caderneta da criança, e irá valorizá-lo ao realizar as 

próprias anotações. (Enf1) 

 
Através do CD coletivo a mãe aprende a manipular a criança, aprende a 

medi-la, a compreender o cartão [caderneta da criança], para ver se o filho 

está com peso e crescimento bom. (Enf11) 

 

 Conforme os discursos das enfermeiras, o acompanhamento do CD infantil no âmbito 

coletivo constitui em um novo fazer nas ações de vigilância à saúde da criança e proporciona 

melhor adaptação e compreensão das mães à CSC. 

 Monteiro et al. (2011), em um estudo realizado sobre o acompanhamento do CD 

coletivo em uma USF do município de Natal, afirmam que no desenvolvimento dos grupos 

coordenado pelas enfermeiras da unidade, as mães e/ou familiares são estimulados pelas 

profissionais a atuarem ativamente no acompanhamento das suas crianças e aprenderam a 

pesar, medir o comprimento e as circunferências dos menores e identificar os principais 

marcos do desenvolvimento, conforme mencionado pela enfermeira 11. Em seguida, todos 

esses dados são repassados pelos cuidadores à caderneta, para melhor visualização do 

processo do crescer e desenvolver da criança. 

 Assim sendo, as enfermeiras ao estimularem as mães para o conhecimento das 

informações geradas na CSC sobre as condições de saúde da criança promovem maior 

autonomia, responsabilidade e entendimento das genitoras para identificar situações comuns 

do acompanhamento do CD infantil. 
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 Linhares et al. (2012) apontam em seu estudo acerca da opinião das mães sobre a 

importância da utilização da CSC nas unidades básicas, e revelou que as genitoras possuíam 

maior interesse nas secções do acompanhamento do desenvolvimento da criança e dos 

gráficos, seguido das dicas de amamentação e alimentação. 

  Contudo, o estudo despontou que apesar deste documento incluir uma maior 

quantidade de informações, tornando-se mais abrangente que o cartão da criança, o seu uso 

pelos profissionais esteve limitado ao acompanhamento do peso e da vacinação. Estes itens 

obtiveram os maiores percentuais de preenchimento na caderneta. (LINHARES et al., 2012). 

 Esta realidade também pode ser encontrada nos discursos das participantes desta 

pesquisa, onde revelaram que os registros e/ou anotações na caderneta estavam relacionados 

principalmente aos gráficos e à imunização: 

 
Todas as medidas antropométricas que nós fazemos, anotamos na caderneta 

da criança onde tem os gráficos. (Enf5) 

 

No cartão da criança estou registrando a idade, o peso, os dados 

antropométricos e as vacinas. (Enf3) 

                                                       
Medimos o peso e anoto nos gráficos da caderneta para fazer uma avaliação 

do ganho ponderal. (Enf16) 

 

 As exposições das participantes demonstram que a vivência destas profissionais acerca 

do preenchimento da caderneta tem se restringido aos dados antropométricos e de imunização, 

o que remete a um modelo de assistência tecnicista e fragmentado, sem ampliar o cuidar 

holístico para a plenitude das ações do acompanhamento do CD infantil.  

Esta realidade corrobora os resultados do estudo de Linhares et al. (2012), que 

sugerem que os profissionais de saúde possuem um conhecimento insuficiente sobre a 

caderneta e limitam as anotações às seções de identificação, gráficos para acompanhamento 

do crescimento e imunizações.  

Sabe-se que a vigilância do crescimento infantil é uma das demandas no cuidado à 

saúde da criança prestada em toda rede de atenção básica e que foi amplamente discutida nos 

anos de 1980 com o objetivo de diagnosticar o estado nutricional. (BRASIL, 2002). E a 

vacinação é a prática mais consolidada nas políticas de atenção a saúde da criança para o 

combate das doenças infecciosas. (BRASIL, 2003a). 

 Desta forma, a importância dos cuidados referentes ao desenvolvimento infantil foi 

tratada com menor destaque nas publicações dos manuais do MS (2002), o que tem refletido 
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em muitos casos na pouca valorização dos profissionais e conhecimento dos familiares para o 

preenchimento dos marcos do desenvolvimento da criança. 

Nesse entendimento, a falta ou inadequação no preenchimento da caderneta por parte 

das profissionais do estudo pode demonstrar uma fragilidade nas ações básicas de saúde, por 

serem consideradas como medidas de comprovada eficácia, e fortalecer um modelo 

assistencial com atuação centrado no fator biológico, sem complementaridade das ações de 

proteção e promoção da saúde. (VIEIRA et al., 2005; FIGUEIREDO, MELLO, 2004). Para 

além, constata-se muitas vezes no cotidiano das profissionais e das mães, a ausência deste 

instrumento das unidades de saúde e maternidades, que dificulta no acompanhamento 

adequado do CD infantil. 

Assim, faz-se necessário a reflexão pelos gestores de saúde sobre a importância deste 

instrumento como direito da criança, como também o compromisso dos profissionais de saúde 

em utilizar este instrumento de forma completa, correta e plena para garantir a qualidade da 

atenção oferecida às crianças e seus familiares. 

 

 

4.2.3 Desafios vivenciados pelas enfermeiras durante o Acompanhamento do 

Crescimento e Desenvolvimento infantil 

 

 Esta categoria abrange os desafios vivenciados pelas enfermeiras no processo de 

trabalho da ESF, que influenciam na realização das ações programáticas do monitoramento do 

crescimento e desenvolvimento infantil, contemplada em duas subcategorias: estrutura 

organizacional dos serviços de saúde e a conjuntura social da família. 

 

4.2.3.1 Estrutura Organizacional do Serviço de Saúde 

 

 O processo de trabalho em saúde é entendido como um conjunto de saberes, 

instrumentos e meios, tendo como sujeitos, profissionais que se organizam para produzir 

serviços, de modo a prestarem a assistência individual e coletiva para a obtenção de produtos 

e resultados decorrentes de suas práticas. (GONÇALVES, 1994).  

As práticas executadas por enfermeiros no processo de trabalho da ESF estão sob o 

domínio de um conjunto de elementos relativos aos recursos humanos, materiais, normas 

institucionais, a fim de responder de forma organizada às questões e desafios apresentados 

pelos serviços de saúde. 
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 Nesse aspecto evidenciam-se nas falas das enfermeiras, as dificuldades apresentadas 

acerca da insuficiência de profissionais para o cumprimento das atividades nas USF´s, em 

especial o acompanhamento do CD infantil. 

 

Não tenho médico na minha área já faz uns anos. Quando tem alguns casos 

de crianças que a gente não consegue resolver ou necessita da prescrição de 

medicamento, tenho que recorrer ao médico da outra área, que nem sempre 

está disponível. (Enf8) 

 

Estamos enfrentando um problema onde cinco micro áreas estão sem agentes 

de saúde, e isso gera um impacto muito negativo, pois se as crianças faltam o 

CD não tem como irmos atrás delas e de suas mães e/ou responsáveis. 

(Enf10)  

 
Não temos técnico de enfermagem suficiente para trabalhar na unidade e 

fazer as visitas do jeito que a gente gostaria. Geralmente eu visitava uma 

família e o técnico fazia outra visita, principalmente para me dar apoio no 

incentivo ao aleitamento materno, agora isso não é mais possível. (Enf16) 

 

 

Os relatos podem inferir a insatisfação das enfermeiras acerca da ausência de 

profissionais que constituem a equipe de saúde da família nas USF´s do estudo. Esta 

dificuldade enfrentada no processo de trabalho torna-se um desafio para as trabalhadoras 

conciliarem as suas demandas, como também proporcionar a efetividade e continuidade do 

cuidado às crianças. 

 É sabido que as equipes da ESF, quando funcionam adequadamente, são capazes de 

resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando um atendimento de boa 

condição, ao prevenir doenças, evitar internações desnecessárias e melhorar a qualidade de 

vida da população. (BRASIL, 2000). 

Contudo, para Fortuna (2005), é comum no processo de trabalho da ESF a ausência da 

equipe exigida pelo MS, que envolve o médico, enfermeiro, dentista, auxiliar de consultório 

dentário, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Esta situação 

coloca os profissionais de saúde diante da impotência de dar respostas aos problemas 

identificados, ou os solucionam de forma fragmentada e niveladas perante a complexidade do 

processo saúde/doença apresentados pelos usuários. 

Esta redução da força de trabalho na ESF, como mencionado pelas enfermeiras, 

decorre da alta rotatividade dos trabalhadores na equipe multiprofissional. (MAGALHÃES, 

2011). E para o MS, a não fixação destes sujeitos é um fator que não oferece sustentabilidade 

a estratégia, sendo um fato comum nos municípios brasileiros. 
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Neste entendimento, a insuficiência de recursos humanos nas equipes de saúde da 

família por ser um fator frequente, pode restringir o processo de trabalho destas equipes, o que 

dificulta na programação e realização das atividades na unidade (PAVONI; MEDEIROS, 

2009), como pode ser inferido no relato da participante 16, em que a ausência de técnicos de 

enfermagem, muitas vezes, limita o processo de trabalho do enfermeiro. 

Além deste fato, considera-se que a ausência de profissionais no serviço pode 

ocasionar uma sobrecarga de atividades aos enfermeiros. Esta circunstância pode ser 

compreendida através do relato da enfermeira 8, visto que sua equipe não possui médico e ela 

recorre a este profissional da outra equipe, quando disponível, para solucionar o problema de 

saúde da criança, o que eleva a demanda de atividades para o trabalhador. 

Ressalta-se ainda, no discurso da participante 10, a carência de agentes de saúde na 

equipe, o que ocasiona um impacto negativo no processo de trabalho em saúde, devido a não 

cobertura pelos ACS´s da comunidade adscrita pela unidade, contribuindo para obstaculizar a 

produção de um cuidado de qualidade às crianças e famílias. 

Este profissional ao se integrar na ESF se torna um elo entre os moradores e a unidade 

de saúde, atuando junto à equipe, com a ação de reconhecer a realidade daquela comunidade, 

seus principais problemas de saúde, seu modo de vida, onde deverão ser planejadas as 

atividades a serem desenvolvidas, para que se melhorem as condições encontradas. (BRASIL, 

2001). 

Desta forma, diante da realidade de uma família de criança em situação de risco, o 

ACS constitui num elemento fundamental de ligação entre a comunidade e o serviço de saúde, 

por trazer à equipe multiprofissional os problemas levantados para serem discutidos. Assim, 

em quantidade suficiente, estes profissionais são capazes de realizar a cobertura assistencial 

da comunidade por meio de visitas domiciliares, para a manutenção da vigilância em saúde, 

sobre as condições do processo saúde/doença das famílias, com especial atenção para as 

crianças. 

Mediante esta discussão, Magalhães (2011) afirma que modificar o modelo biomédico 

das ações de saúde, é preciso que a oferta de ações e serviços de saúde proporcionados pelos 

profissionais seja suficiente e compatível com as necessidades de saúde da população, bem 

como com as propostas estabelecidas pela estratégia para influenciar de forma positiva na 

organização do trabalho do serviço. 

Além da insuficiência de profissionais na ESF, também foi referida pelas enfermeiras 

a dificuldade de se trabalhar em equipe: 
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O trabalho em equipe está muito fragmentado, a médica só atende as pessoas 

que ela quer atender. Só atende criança quando está doente, ela não faz o 

CD. (Enf9) 

 
A atuação é mais da enfermeira, dentista e agentes. O médico não participa 

das reuniões, dos grupos, das discussões acerca da saúde da criança e das 

outras ações do programa. (Enf2) 
 

 

Desvela-se nos discursos das participantes, que o processo de trabalho em saúde da 

ESF o trabalho multiprofissional da equipe está organizado tradicionalmente de forma 

fragmentada, sob a ótica do modelo biomédico. Ainda pode-se verificar nas falas das 

enfermeiras, o pouco envolvimento de todos os profissionais da equipe para a realização de 

atividades comuns no que concerne ao acompanhamento do CD infantil. 

Lima (2011) refere que o trabalho em saúde é determinado por diferentes categorias 

profissionais e pela divisão parcelar das atividades, promovendo a fragmentação de tarefas. 

Contudo, Peduzzi (2001) considera que os profissionais devem realizar intervenções próprias 

de suas respectivas áreas, mas também executarem ações comuns, nas quais estejam 

integrados os diversos saberes, pois a fragmentariedade dos atos em saúde repercute 

negativamente na realização do trabalho na perspectiva da integralidade.  

Neste aspecto, apesar do esforço de reestruturação das práticas sanitárias a partir de 

uma proposta que privilegie o trabalho em equipe na ESF, é possível observar a existência de 

uma tensão entre a fragmentação e integração do processo de trabalho, havendo assim o risco 

dos profissionais realizarem as ações de forma isolada. (FRANCO; MERHY, 2006).  

Deste modo, Peduzzi (2007) afirma que a atuação parcelar dificulta a articulação, 

responsabilização e integração dos diferentes profissionais, os quais compõem as equipes de 

saúde e a prática interdisciplinar, como pode ser inferido nos discursos das enfermeiras.  

A ausência de interação entre as categorias profissionais decorre, muitas vezes, da 

formação acadêmica, onde cada profissional se forma sem interagir com a realidade dos 

outros profissionais de saúde. Assim, não ocorre um espaço comum de atuação que permita a 

troca de conhecimentos e possibilite uma ação planejada e conjunta para atingir um objetivo 

comum, que é o de atender às necessidades dos usuários em sua totalidade. (SANTOS; 

CUTOLO, 2003). 

 O desenvolvimento de um trabalho fragmentado está evidenciado no discurso da 

participante 9, no qual cada profissional realiza suas atividades de forma desarticuladas, 
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inexistindo interdisciplinaridade nas ações do médico e do enfermeiro para a realização do 

acompanhamento do CD infantil. 

O MS preconiza que o acompanhamento do CD infantil seja realizado por meio de 

consultas médicas e de enfermagem intercaladas. (BRASIL, 2002). Contudo Silva et al. 

(2009) afirmam que em algumas unidades compete ao enfermeiro a realização desta atividade 

e, nesses casos, o médico participa apenas no enfrentamento dos casos de adoecimento da 

criança, o que reforça a fragmentação do saber, componente do modelo hegemônico curativo.  

Ainda, torna-se evidente no discurso da enfermeira 8, que a profissional busca 

compartilhar as diversas atividades com a equipe, porém, o médico não participa das práticas 

coletivas e reuniões da equipe, o que pode dificultar no planejamento das ações conjuntas para 

o atendimento das necessidades da população, no caso a crianças e familiares, devido a não 

socialização dos saberes e valorização do trabalho individualizado. 

Desta forma, Franco e Mehry (2006) apontam que enquanto os trabalhadores não 

construírem uma interação entre si, trocando conhecimentos e articulando um “campo de 

produção do cuidado” que é comum à maioria dos trabalhadores, dificulta o trabalho em 

equipe. O não compartilhamento de práticas e saberes aprisiona o processo de trabalho em 

saúde nas estruturas rígidas do conhecimento técnico-estruturado, tornando-o trabalho morto 

dependente.  

Assim, os profissionais da equipe de saúde ao interagirem de forma interdisciplinar 

podem melhor responder as demandas das crianças e familiares no enfrentamento do processo 

saúde/doença na consulta de acompanhamento do CD infantil. 

Associado à dificuldade de se trabalhar em equipe, algumas enfermeiras relataram 

sobre a sobrecarga de atividades a que estão expostas na ESF, podendo comprometer a 

realização do acompanhamento do CD infantil. 

 

A gente trabalha com muita coisa ao mesmo tempo, não é só o atendimento à 

criança. A consulta do CD, muitas vezes é interrompida, porque tenho que 

dar suporte na sala de vacina; a administração me procura para resolver 

questões administrativas o usuário bate na porta para a retirada de dúvidas, 

e isso tira o meu foco no atendimento e me sinto desestimulada com essa 

demanda. (Enf18) 

 

A minha consulta é bem objetiva, porque a demanda de atividades é muito 

grande para que eu possa dar conta. Às vezes estou ali com as mães, o 

agente ou o técnico chamam para que eu vá olhar uma ferida lá na sala do 

curativo [...]. Se fosse ficar disponível só para aquele momento do CD, seria 

ótimo, mas são inúmeras coisas para fazer. (Enf12) 
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É perceptível que o processo de trabalho do enfermeiro e sua dimensão organizacional 

têm concedido às profissionais do estudo, a realização da assistência e de atividades 

administrativas de forma simultânea, acentuando a sobrecarga de atendimento. Este fato tem 

prejudicado o desempenho das enfermeiras, e gerado um sentimento de insatisfação com estas 

vivências, para a realização apropriada do acompanhamento do CD infantil. 

Nesse entender, Hausmann e Peduzzi (2009) fundamentam que o processo de trabalho 

do enfermeiro compõe-se de duas dimensões complementares: assistencial e gerencial. Dentre 

as atividades assistenciais de maior frequência realizada na ESF consistem no 

desenvolvimento de políticas de ações programáticas, e as dimensões de gerenciamento, 

compõem em sua maioria as ações administrativas burocráticas mais ligadas às questões 

operacionais do trabalho nas unidades de saúde. (KANTORSKI et al., 2006). 

Contudo, dados na literatura tem apontado que a quantidade de atribuições próprias 

dos enfermeiros no processo de trabalho da ESF demonstra uma importante dificuldade 

encontrada para o cumprimento real de todas as atividades, visto que além da assistência e das 

atividades de caráter gerencial e administrativo, estão também às capacitações e supervisões 

dos agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem. (SILVA; MOTTA; 

ZEITOUNE, 2010). 

Desta forma, pode-se inferir através dos discursos das enfermeiras que a sobrecarga de 

trabalho referida, está relacionada ao acúmulo destas atribuições das profissionais, associado à 

desorganização política do processo de trabalho na ESF. Além destes fatores, o aumento das 

atividades pode estar atrelado à excessiva demanda de serviços pelos usuários, o que dificulta 

estas trabalhadoras planejarem em conjunto com a equipe as ações a serem implementadas. 

(LIMA, 2011). 

Assim, como consequência, esta situação provoca sentimentos de angústia e de 

insatisfação, pois a sobrecarga de atividades impede que a enfermeira possa se dedicar com 

mais eficiência no processo de cuidar dos usuários. Esta situação é revelada pelas enfermeiras 

do estudo, onde muitas vezes a consulta de enfermagem no acompanhamento do CD infantil, 

não é contemplada em todas as etapas, sendo realizada de forma mais objetiva. 

Para tanto, Lima (2011) considera que a dinâmica da ESF tem desafiado o trabalho do 

enfermeiro, no sentido da construção de uma prática assistencial e gerencial coerente com a 

reorientação do modelo de saúde, e que possa assistir todos os usuários de modo qualificado, 

em especial mães e crianças. 
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Também se evidenciou nos relatos das participantes a ausência de capacitações para a 

realização do acompanhamento do CD infantil: 

 
Quando entramos no serviço, não tivemos capacitação para trabalhar com a 

criança em CD. E até hoje a gente espera que a instituição nos capacite, pois 

teríamos uma resposta muito melhor se nós tivéssemos uma oportunidade de 

capacitação infantil. (Enf6) 

 

Por falta de capacitação em atenção à saúde da criança, surgem muitas 

dúvidas, devido à complexidade que envolve o cuidado no CD e também por 

muitas condutas mudarem. (Enf18) 

 

Segundo as falas das entrevistadas, a capacitação profissional, que se constitui numa 

ferramenta fundamental na ESF para a realização das ações programáticas do 

acompanhamento do CD infantil, foi revelada como deficiente o que se constitui um desafio 

para as enfermeiras desempenharem esta atividade com segurança. 

Esta realidade é corroborada pelos autores Campos et al. (2011), o quais afirmam que 

as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na ESF exigem conhecimentos e habilidades 

além do que tem sido propiciado pela sua formação acadêmica, gerando nos profissionais um 

sentimento de insegurança e desperta a necessidade de qualificação. 

Em razão disso, a falta de profissionais com formação adequada e com perfil 

generalista para atuar na ESF, passou a ser grande obstáculo para sua consolidação. Desta 

forma, ações para a formação dos trabalhadores em saúde têm sido desenvolvidas com o 

apoio dos governos, com a finalidade de capacitá-los para atuarem na estratégia. 

(PIERANTONI; VARELLA; FRANÇA, 2006). 

 Contudo, torna-se necessário o investimento da gestão de saúde para a qualificação 

dos enfermeiros da ESF no acompanhamento do CD infantil, para que através do 

conhecimento das peculiaridades dos aspectos do crescer e desenvolver da criança, os 

profissionais possam oferecer condições favoráveis de cuidado a esta população. 

 Outro aspecto abordado pelas enfermeiras acerca da estrutura organizacional das 

USF´s, que pode limitar a transformação das práticas de saúde, é a influência da infraestrutura 

precária disponível dos serviços para promover a assistência adequada e acessível às 

necessidades da saúde da população, em especial à criança. 

 A maioria das participantes referiu que as estruturas físicas das unidades 

apresentavam-se inadequadas para a realização do acompanhamento do CD infantil: 

 

A estrutura não é favorável. Não tem uma sala específica para criança. 

Atendo CD nesta sala ou em outro consultório, na sala que tiver vaga. Não é 

um ambiente adequado, acolhedor. (Enf6) 
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A dificuldade que temos é que é uma sala só para a enfermagem. Aqui faço 

pré-natal, CD, preventivo [...], o espaço se torna pequeno, principalmente 

quando as mães vêm acompanhadas de mais pessoas, afora a criança. Além 

disso, as salas de vacina e do dentista estão fechadas, por causa do mofo. 

(Enf10) 

 

O ambiente é muito quente, não proporciona conforto. E a mesma sala que a 

gente atende adulto, atende criança, de acordo com o agendamento dos 

horários. A nossa sala é da equipe. (Enf12) 

 

 As enfermeiras deixam transparecer a precariedade das instalações das USF´s, ao 

destacarem a ausência de espaços físicos apropriados, com problemas acerca da disposição e 

do tamanho das salas e climatização do ambiente. Além deste fato, constata-se a 

indisponibilidade da sala de vacina e do consultório do dentista em uma USF, decorrente da 

falta de manutenção, o que repercute negativamente na realização das ações programáticas da 

ESF, como o acompanhamento do CD infantil. 

 Nesse entendimento, a existência de problemas na infraestrutura dos serviços de 

saúde, como apontados pelas enfermeiras, reforça o questionamento sobre a efetividade da 

atenção básica, na perspectiva do modelo de promoção e prevenção aos agravos, relacionado 

às praticas profissionais. (FACCHINI et al, 2006). 

 Para Mendes (2002), a deficiência da infraestrutura nos serviços de saúde possui 

diversas causas, mas, geralmente deriva da visão política de que a atenção básica é para 

pobres, reiterando o conceito equivocado de que o primeiro nível do sistema é de baixa 

complexidade. Por isso, as ações podem ser ofertadas em quaisquer condições, o que 

influencia negativamente na atenção integral prestada ao usuário e fortalece o modelo 

hegemônico curativo. 

 De outro modo, a PNAB estabelece como responsabilidade dos municípios a garantia 

da infraestrutura necessária ao funcionamento das unidades de saúde, provendo-as de 

estrutura física e equipamentos adequados, materiais e insumos suficientes e recursos 

humanos capacitados, para garantir mudanças e condições para a execução e efetivação do 

SUS. (BRASIL, 2006a). 

Contudo, a deficiência na infraestrutura é frequente no cotidiano do trabalho dos 

profissionais da ESF. Campos et al. (2011) afirmam que muitas vezes, o enfermeiro ao 

realizar o acompanhamento do CD da criança vivencia dificuldades por não ter um local 

adequado ou um consultório para fazer as consultas, necessitando fazer adaptações e 

improvisos, que nem sempre tem o conforto e a privacidade para conversar com as mães, o 

que corrobora o discurso da enfermeira 6. 
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Estes entraves na estrutura organizacional dos serviços limitam o desempenho de uma 

atenção de qualidade e integral para a resolução dos problemas de saúde da população 

infantil. Santos e Santos (2011) constatam que a ausência de ambiência e de infraestrutura 

compromete a escuta qualificada, a acomodação dos usuários e profissionais, e à privacidade. 

Estes fatores podem causar impacto negativo no processo de acolhimento, como evidenciado 

nas falas das enfermeiras, que convergem para a falta de ação acolhedora da instituição às 

demandas. 

O princípio do acolhimento é preconizado pela Agenda de Compromisso e constitui 

numa tecnologia leve em que prioriza ações relacionais entre os profissionais e usuários, 

desde a recepção até o atendimento. (BRASIL, 2004). Assim, torna-se necessário uma boa 

estrutura física dos serviços para que influencie positivamente na postura acolhedora e 

humana das práticas do enfermeiro, o que favorece na reorientação do modelo de saúde. 

(PEDROSA; CORRÊA; MANDÚ, 2011). 

Além da precária estrutura física das unidades, as enfermeiras discorrem sobre a 

insuficiência de recursos materiais disponibilizados pelos serviços, que influenciam para a 

efetividade do acompanhamento do CD infantil, conforme as falas: 

 

 [...] sempre falta medicamentos. Às vezes falta até o que a gente usa como 

medida profilática que o sulfato ferroso, medicação para verminose. (Enf6) 

 

[...] há falta de conservação dos equipamentos, eles se quebram e continuam 

quebrados, por não terem manutenção. (Enf9) 

 

A gente tem muita dificuldade com formulário. Não tem papel, nem folha de 

ofício para trabalharmos e realizarmos as anotações das consultas. (Enf16) 

 

Não temos régua antropométrica. Queixo-me da falta dessa bendita régua, 

pois para a secretaria isso é o mínimo. Daí tem que improvisar com uma fita 

métrica na maca. (Enf18)  
 

Denota-se nos discursos a insatisfação das profissionais acerca da deficiência dos 

medicamentos, materiais e equipamentos utilizados no processo do trabalho das enfermeiras, 

dificultando o desenvolvimento qualificado e integral do acompanhamento do CD infantil. 

A escassez dos recursos é retratada como fator restritivo dos trabalhos das equipes e a 

qualidade da assistência prestada aos usuários levando a precariedade das condições de 

trabalho e conduzindo à racionalização de custos. (PAVONI; MEDEIROS, 2009). Destaca-se 

ainda, que a insuficiência de materiais impressos como formulários e fichas, e medicamentos, 

como referido pelas enfermeiras, influenciam sobre a qualidade da atenção aos usuários, neste 

caso a população infantil, uma vez que podem dificultar a realização de atividades de 
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promoção à saúde, prevenção de agravos e comprometer a continuidade do cuidado. (TRAD; 

MENESES; ROCHA, 2011). 

Nesta compreensão, Carvalho (2012) em seu estudo sobre a consulta de enfermagem 

no acompanhamento do CD infantil, constatou a insuficiência de materiais e equipamentos 

nos consultórios, os quais geraram falhas na qualidade do atendimento, em especial no que se 

refere aos instrumentos de registro das medidas antropométricas e do desenvolvimento 

infantil. 

No que se refere à falta de medicamentos, relatado pela enfermeira 6, considera-se um 

fator que impossibilita a continuidade do atendimento, como também contribui para a 

incredibilidade das mães e demais usuários do serviço de saúde, haja vista o fortalecimento da 

cultura da medicalização pela sociedade. Para além, pode gerar um sentimento de insatisfação 

entre as profissionais por se sentirem impotentes diante do sofrimento do usuário. 

Ao considerar este aspecto, Pedrosa, Corrêa e Mandú (2011) afirmam a necessidade de 

se programar o consumo de medicamentos a fim de contemplar uma margem de segurança, 

para garantir a distribuição destes insumos à população que demanda o serviço, como forma 

de garantir o acesso e continuidade do cuidado. 

Assim, constata-se que os desafios apresentados acerca do processo de trabalho das 

enfermeiras induzem para que a consulta de acompanhamento do CD infantil seja 

desempenhada no modelo biomédico. Para tanto, urge uma reflexão acerca da manutenção 

deste modelo hegemônico, já que se resulta, não somente da carência na qualificação dos 

trabalhadores, mas também de precárias condições estruturais e de deficiência das gestões. 

Desta forma, estas condições dificultam a organização do trabalho, com vistas à atenção 

integral à saúde da criança e a reorientação do modelo assistencial.  

 

4.2.3.2 Conjuntura Social da Família 

  

 As ações de acompanhamento do CD infantil para que sejam desenvolvidas em sua 

plenitude, necessitam que o enfermeiro conheça e compreenda a criança em seu ambiente 

familiar e social. 

A literatura atual tem demonstrado que os cuidados prestados às crianças são 

consequências de muitos fatores, incluindo nível socioeconômico e de escolaridade, cultura, 

estrutura familiar e características próprias da criança. (MOLINARI; SILVA; CREPALDI, 

2005). 
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 Durante a análise dos discursos das enfermeiras, foram perceptíveis impasses 

vivenciados por essas profissionais acerca da conjuntura social familiar, dentre estes entraves 

destacam-se o baixo nível socioeconômico das famílias, como visualizado nas seguintes falas: 

 

A minha clientela é diversificada, tem uma região que é um pouco melhor 

que a outra. Então o pessoal é carente de tudo, e isso interfere no cuidado. 

Eu percebo que quando a criança que está num ambiente que não tem 

muriçoca, não tem lama e nem lixo a céu aberto, ela tem melhores condições 

de saúde, diferentemente daquela criança que apesar de as mães cuidarem, 

ela está exposta a este risco constante. (Enf5) 

 

A clientela é muito carente, então fica complicado para gente, pois fazemos 

as medidas de prevenção e promoção, orientamos sobre a higiene, sobre o 

tratamento da água, mas quando chegamos à casa da família a realidade é 

outra [...]. Aqui na consulta de CD perguntamos a mãe qual é a água que dá 

para a criança, ela diz que é mineral, mas quando fazemos a visita, chego lá 

e não tem nem filtro para água. Então são muitas coisas em que me deparo e 

vejo que a minha intervenção não tem sucesso, pois não depende só de mim. 

(Enf6) 

 

A minha área de cobertura é de favelas, então as pessoas tem menos 

condições financeiras e de saneamento, menos qualidade de vida, e para 

cuidar da criança é difícil diante destes aspectos. (Enf16) 

 

 Compreendem-se nos relatos das entrevistadas, as dificuldades vivenciadas para 

prestarem um cuidado qualificado à saúde das crianças diante da precária condição social e 

escassos recursos financeiros em que a família está submetida. 

A potencialidade do crescer e desenvolver da criança estão relacionados à influência 

da família e aos aspectos da conjuntura socioeconômica inseridos. Este fato é verificado no 

discurso da enfermeira 5, percebe que as residências destas crianças não possuem boas 

condições de infraestrutura, sendo a qualidade da saúde é comprometida. 

Assim, o crescimento das desigualdades sociais tem favorecido a ampliação das 

dificuldades e conflitos vividos pelo contexto familiar e, vem colocando cada vez mais em 

risco o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes em nossa sociedade 

(MOLINARI; SILVA; CREPALDI, 2005), existindo a possibilidade de a criança adoecer e 

morrer, como também apresentar retardamento em seu potencial de crescimento e 

desenvolvimento, devido aos efeitos negativos das condições econômicas.  

 Neste entendimento, a ESF foi implantada para a reorganização do modelo de saúde 

pautado nas práticas curativas e excludentes, para implementação de ações que atendam aos 

determinantes sociais condicionantes do processo de saúde/doença, com o foco na família. 

(BRASIL, 2006a). 
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 Entretanto, como visualizado nos discursos, as enfermeiras ao realizarem a educação 

em saúde, através das medidas de promoção e prevenção aos agravos, durante o 

acompanhamento do CD infantil, elas percebem, por vezes, que o trabalho não tem sucesso, 

devido às precárias condições ambientais e socioeconômicas das famílias,  impedindo que 

estas possam realizar um cuidado adequado às crianças no domicílio. 

 Mello e Andrade (2006) afirmam que muitos problemas de saúde não podem ser 

resolvidos pelos profissionais na ESF, o que se exige cada vez mais parcerias externas à área 

de saúde, por meio das ações intersetoriais, para o reconhecimento dos determinantes de 

saúde e das possíveis soluções.  

Para tanto, torna-se necessário ao enfermeiro identificar os problemas de saúde mais 

comuns e as situações de risco em que se encontram as crianças e famílias, possam elaborar 

um plano local para o enfrentamento destes agravos com o envolvimento de outros setores 

governamentais e da sociedade, bem como a gestão do município favorecer a 

intersetorialidade, para que os profissionais fortaleçam a reestruturação do modelo de saúde. 

Associado a este fato, a enfermeira 9 refere sobre a baixa escolaridade das famílias, o 

que tem dificultado no seu desempenho para a realização das condutas no acompanhamento 

do CD infantil: 

 
Trabalho numa área, em que as pessoas têm muito pouco estudo, é muito 

comum à mãe ter pouquíssimo estudo ou ser analfabeta, e isso contribui para 

que meu trabalho seja dobrado no cuidado à criança durante o CD. (Enf9) 

  

 Percebe-se no relato da participante, a pouca escolaridade das mães que residem em 

sua área de abrangência tem demandado mais esforços para a profissional atuar no 

acompanhamento do CD da criança, o que pode deduzir que este indicador pode interferir na 

qualidade do cuidado que as genitoras desempenham a seus filhos. 

 Um estudo realizado sobre a relação entre a capacidade materna de cuidar e a 

desnutrição infantil, verificou dentre as variáveis, que a baixa escolaridade materna duplicou 

o risco para a desnutrição, e esta associação no estudo mostrou-se independente de renda 

familiar, presença de companheiro e de salubridade ambiental. (CARVALHES; BENÍCIO, 

2002). 

 Desta forma, neste processo de reorientação do modelo de saúde, é importante que as 

enfermeiras possam adequar o nível de linguagem e vocabulário para as genitoras 

(MONTEIRO et al., 2011), a fim de que as informações possam ser melhor compreendidas e 

valorizadas pelas mães para fornecer o cuidado adequado às crianças. 
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 Associado a esta medida, Neto et al. (2010) insistem para que o perfil das mães seja 

considerado ao se estabelecer políticas públicas para este segmento social, pois, os aspectos 

da escolaridade e da renda familiar, são determinantes no comportamento e aquisição de 

práticas saudáveis pelos familiares. 

 Outro fator que tem limitado o cuidado de algumas enfermeiras no acompanhamento 

do CD infantil é a questão cultural das mães e familiares: 

 

Eu vejo que algumas mães vão muito pelo o exemplo da avó da criança. 

Quando a criança está irritada algumas mães dão um chazinho para aliviar 

a irritação, porque a avó fazia no tempo dela e nunca deu problema [...], 

então essa questão cultural está muito arraigada às mães [...] e que deixa a 

gente impotente. (Enf3) 

 

 Desvelam-se nesta fala da participante, que as mães consideram e põem em prática os 

ensinamentos dos familiares, principalmente aqueles que estão mais próximos às genitoras, 

por possuírem experiências anteriores no cuidado dos filhos. Ainda pode-se inferir neste 

relato que esta influência exercida pela cultura e/ou práticas populares no ambiente da família, 

pode em algum momento, interferir na ação educativa da enfermeira. 

 De acordo com Oliveira et al. (2006), a população infantil na ESF, está mais  exposta 

às práticas populares, pois, desde a gestação as mães são fortemente influenciadas, pelos 

demais membros da família. Deste modo, o cuidado é construído no convívio com estas 

pessoas mais próximas, que cuidaram destas genitoras quando crianças, e que agora se tornam 

referenciais no processo do cuidar (ZANATTA; MOTTA, 2007), como revelado na fala da 

enfermeira, onde as mães aceitam os conselhos das avós no cuidado dos filhos. 

  Contudo, a equipe multiprofissional, em especial o enfermeiro, pouco enfatiza o uso 

destas práticas, pois a sua formação acadêmica possui uma abordagem precária desta temática 

(OLIVEIRA et al, 2006), o que pode limitar um atendimento integral àS crianças e mães, pelo 

desconhecimento do saber popular que faz parte da resolução das necessidades diárias das 

comunidades adscritas as unidades da ESF. 

 Para tanto, Zanatta e Motta (2007) afirmam que estes saberes e práticas de cuidado 

precisam ser entendidos, e em seguida, reconhecidos e aceitos pelos profissionais de saúde. 

Através da ampliação dos conhecimentos das alternativas populares, os enfermeiros podem 

garantir uma assistência de qualidade às crianças, com respeito aos valores e crenças e, sem 

sentirem-se impotente no processo do cuidar, como referido no discurso da enfermeira. 

  Neste entendimento, é reforçada a importância do diálogo do enfermeiro com os 

usuários, neste caso, as mães das crianças, para compreender o contexto cultural desta 
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população para realizar um trabalho coerente, e evitar críticas negativas sobre as crenças e 

práticas alternativas, pois resultam na rejeição do profissional e de seus ensinamentos de 

saúde. (OLIVEIRA et al., 2006). 

 Com relação a este aspecto, apesar de testada a eficácia destas medidas alternativas 

pela comunidade (TOMELERI; MARCON, 2009), o enfermeiro precisa conhecer sobre estas 

práticas e incentivar as genitoras a adotarem condutas educativas que não provoquem 

consequências negativas à saúde das crianças. (OLIVEIRA et al., 2006). Caso as práticas não 

são prejudiciais devem ser respeitadas pelo profissional.  

 Nesse aspecto, Tomeleri e Marcon (2009) afirmam que o saber popular deve ser 

respeitado pelo profissional e acrescido de conhecimentos e atitudes respaldados pelo saber 

científico, adotando condutas ativas e produtivas na comunidade, por meio da educação em 

saúde, para a desmistificação de determinados assuntos, visto que as práticas populares 

ultrapassam gerações e fazem parte do contexto da população. 

 Assim, considera-se que determinados fatores da conjuntura social familiar, 

constituem desafios que podem interferir no processo de trabalho do enfermeiro no 

acompanhamento do CD infantil. Entretanto, este profissional atuante na ESF deve integrar as 

famílias, mediante as tecnologias leves, para serem corresponsáveis na busca de melhores 

condições de vida e de saúde para suas crianças, e assim fortalecer a reestruturação do modelo 

de saúde, conforme preconizado pela estratégia. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este estudo buscou analisar a atuação do enfermeiro no acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança nas USF´s do município do Natal. 

 Mediante os resultados se observou a satisfação das enfermeiras acerca da atuação 

nesta atividade, decorrente da adequada adesão das mães dos menores de um ano às consultas 

de enfermagem, independente da presença de algum agravo à saúde. Logo, o fazer das 

enfermeiras tem compreendido no processo de cuidar o atendimento das necessidades destas 

crianças e mães, para além da visão curativa. 

Contudo, verificou-se nos relatos a redução da frequência das crianças acima de dois 

anos as consultas de acompanhamento do CD infantil, priorizando a busca das mães aos 

serviços de saúde de forma pontual.  

Para tanto, na perspectiva de reorientar o modelo de atenção, estas profissionais como 

educadoras em saúde necessitam ampliar a atuação para outros espaços de inserção das 

crianças, por meio da intersetorialidade, bem como aproveitar as oportunidades em que as 

genitoras buscam pontualmente às ações para seus filhos, a fim de proporcionarem uma maior 

apreciação dos familiares à continuidade do acompanhamento do CD infantil. 

Nos relatos percebeu-se que a atenção à saúde dos menores realizada pelas 

enfermeiras vem contribuindo para a redução da morbidade e mortalidade infantil por doenças 

prevalentes. Isto decorre, porque estas profissionais estão adotando no seu fazer tecnologias 

simples e de baixo custo, tendo a família como centro de atenção e não somente a criança 

doente. 

Esta proposta de mudança do modelo pautado no médico para um modelo centrado 

nos usuários e familiares foi enfatizado pelas profissionais ao relatarem o estabelecimento de 

vínculo, a partir de uma postura acolhedora das profissionais, com a capacidade de diálogo e 

escuta empática. A utilização de tecnologias leves nos modos relacionais tem proporcionado 

aliar o conhecimento científico e técnico com a sabedoria popular, facilitando na adesão das 

genitoras às informações para a realização adequada dos cuidados dos filhos em domicílio. 

Assim, a atuação das enfermeiras reforça cada vez mais que a utilização de tecnologias 

leves, se converte em uma das ferramentas essenciais no processo de trabalho e favorece para 

a reorientação do modelo assistencial da ESF, sendo capaz de contribuir para a consolidação 

dos princípios do SUS. 
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 No entanto, as enfermeiras ao abordarem sobre as ações realizadas durante o 

acompanhamento do CD infantil evidenciou-se que na consulta de enfermagem (CE), 

considerada um dos principais instrumentos do processo de trabalho, as profissionais ainda 

tem priorizado o atendimento nas queixas trazidas pelas mães e nos sinais e sintomas das 

crianças, seguido dos encaminhamentos e na imposição das condutas com base na promoção 

da saúde e prevenção aos agravos. 

 Este fazer reflete numa resistência para a mudança do modelo assistencial em que na 

prática destas profissionais, a CE continua sofrendo influências do modelo biomédico de 

saúde e das tecnologias leve-dura, o que implica na dificuldade de organizar o processo de 

trabalho de forma condizente e articulado aos princípios da ESF.  

Nesse sentido, a proposta de mudança desta realidade necessita do engajamento das 

enfermeiras para abordagem efetiva das tecnologias relacionais associadas as demais 

tecnologias junto com maior apoio dos gestores para organização o processo de trabalho de 

forma condizente e articulado aos princípios da ESF. 

Assim, a Caderneta de Saúde da Criança tem sido uma das principais ferramentas no 

processo de trabalho relatado pelas profissionais para materializar as ações relacionais entre 

os sujeitos, visto que tem proporcionado à comunicação com e entre as mães para melhor 

compreensão, valorização e adaptação deste documento.  

Entretanto, a incompletude do preenchimento da caderneta, com pouca visualização 

dos marcos do desenvolvimento infantil, tem revelado a arraigada prática tradicionalmente 

efetuada com o cartão da criança que também, muitas vezes faltam nas instituições de saúde. 

Neste sentido, torna-se necessário o investimento nos recursos materiais e na formação e 

capacitação dos enfermeiros para o envolvimento adequado deste instrumento de vigilância à 

saúde integral da criança, para a garantia dos direitos desta população, bem como para a 

melhoria da qualidade de vida. 

 No estudo ainda foram elencados os desafios vivenciados pelas enfermeiras na 

dinâmica do trabalho e que interferem na realização do acompanhamento do CD infantil. A 

insuficiência de recursos humanos e a ausência de interdisciplinaridade das ações entre os 

profissionais da equipe, evidenciado no processo de trabalho em saúde 

têm contribuído para a dependência do trabalho morto e reforço no modelo hegemônico de 

saúde.  

Esta situação favorece na fragmentação dos saberes e na realização de atividades 

isoladas e individuais para o atendimento das necessidades das crianças e seus familiares, o 



92 
 

 
 

que vem interferindo no processo de trabalho da enfermeira, para que o cuidado aos menores 

seja feito de forma tecnicista e acrítico. 

É sabido que o enfermeiro possui o conhecimento para promover a atenção adequada 

às crianças, mas apenas a atuação deste profissional não determina este cuidado. Neste 

entendimento, a equipe de saúde da família completa precisa integrar os saberes em favor dos 

menores para modificar o modelo biomédico fortemente vigente visualizado nas ações. 

Atrelado a esta realidade, foi perceptível nos relatos das entrevistadas, que o processo 

de trabalho das enfermeiras e sua dimensão organizacional na ESF, têm proporcionado uma 

sobrecarga de atividades no âmbito da gerência e assistência. Este entrave dificulta as 

enfermeiras se dedicarem com mais eficiência no processo de cuidar das crianças e ser mais 

coerente com a reorientação do modelo de saúde.  

Tais dificuldades constituem-se de ações espontâneas não agendadas, que na maioria 

das vezes para preencher as lacunas criadas por ausência de outros profissionais e de falta de 

recursos materiais, expõem as enfermeiras em diversas ações extras e não programadas para o 

cotidiano da unidade. 

Além destas dificuldades, observou-se a ausência de capacitações para realização do 

acompanhamento do CD infantil, o que proporciona insegurança diante das peculiaridades do 

crescer e desenvolver das crianças e dificulta na atenção integral e qualificada desta 

população. Desta forma, cria-se a demanda para a formação adequada das enfermeiras e sua 

capacitação periódica para uma produção de saúde que ofereça condições favoráveis de 

cuidado aos menores. 

Acerca da insuficiência da infraestrutura somada à carência de recursos materiais e do 

desprovimento da manutenção de equipamentos, os relatos das profissionais se posicionaram 

de forma negativa no processo de trabalho das profissionais, o que vem limitando a CE de 

forma acolhedora e acessível às necessidades sociais das crianças e mães. 

Assim, considera-se que a ambiência não é um fator decisivo para a realização da CE 

no acompanhamento do CD infantil, mas precisa ser desenvolvida em uma boa estrutura física 

que expresse a higiene e que sirva de exemplo e referência em saúde para a população, com 

materiais e equipamentos suficientes e de qualidade e que favoreça na postura acolhedora e 

humana das práticas investidas pelas equipes de saúde, particularmente do enfermeiro, 

implicando na reorientação do modelo de saúde. 

 Por fim, as enfermeiras ainda relatam que a conjuntura social familiar tem gerado um 

sentimento de impotência para proporcionar a integralidade do cuidado às crianças, 
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decorrente de diversos fatores do processo saúde/doença. Contudo, sabe-se que nem todos os 

problemas da comunidade são de competência das profissionais, mas é necessário identificar 

as situações de risco em que a crianças e famílias estão inseridos, para a articulação com 

outros órgãos, setores governamentais e sociedade no enfrentamento dos determinantes. E 

essa articulação, concebida como a integralidade das ações a serem implementadas, urge 

deixar de ser apenas discurso retórico e ser ações corriqueiras a serem concretizadas. 

Além desta realidade, o contexto cultural enraizado ao ser humano e que influencia no 

cuidado das crianças, em alguns momentos, tem interferido nas ações educativas das 

enfermeiras. Para tanto, considera-se que as profissionais necessitam ampliar o olhar ao saber 

popular, isto é, deve aliá-lo aos conhecimentos técnicos científicos, para que através de uma 

relação dialógica e respeitosa, que possam adotar condutas coerentes e que consigam 

desmistificar determinadas práticas que possam por em risco a vida dos menores. 

Frente às considerações expostas, observa-se que apesar da forte interferência do 

modelo biomédico de saúde na atuação das enfermeiras, é verificado que estas profissionais 

vêm investindo em ações de promoção e prevenção aos agravos no cuidado às crianças, com o 

foco no contexto familiar, o que confirma o pressuposto do estudo, visto que estão 

enveredando o fazer na reorientação do modelo assistencial de saúde, mediante a utilização 

das tecnologias relacionais.  

Os muitos avanços desejados na reorientação do modelo assistencial na ESF 

necessitam da ação multisetorial, do investimento de todos os setores da sociedade, mais 

especificamente pelas instituições de saúde e por equipamentos sociais que podem ser 

relacionadas através de redes, mediante os pactos institucionais.  

Portanto, pode-se concluir que para que haja o fortalecimento organizacional dos 

serviços de atenção básica e concomitante modificação do modelo biomédico, recomenda-se a 

necessidade de conscientizar não somente os profissionais de saúde, neste caso os 

enfermeiros, e universidades, mas também conscientizar os gestores para o planejamento de 

ações com compromisso ético e político a este grupo populacional, a fim de promover à 

integralidade da vigilância a saúde da criança. 

Desta forma, espera-se a complementaridade de outros estudos, como forma de 

ampliar e aprofundar outros aspectos desta temática. 
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APÊNDICE 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

Roteiro sobre o perfil de formação e atuação dos enfermeiros participantes do estudo 

 

1. Dados de identificação 

 

1.1 Sexo: [1] Masc   [2] Fem 

1.2 Idade: [_______] 

 

2. Dados de formação profissional 

 

2.1 Ano Graduação: [_________] 

2.1.1 Natureza da graduação: [1] Pública      [2] Privada       UF [___] 

2.1.2 Possui outra graduação: [1] Sim           [2] Não 

2.1.3 Áreas da Saúde: [1]       Outras áreas: [2], qual: _________________ 

2.2 Pós-Graduação Latu Sensu: [1] Sim               [2] Não 

2.2.1 Área: ___________________________ Ano de conclusão: [______] 

2.2.2 Área: ___________________________ Ano de conclusão: [______] 

2.2.3 Área: ___________________________ Ano de conclusão: [______] 

2.3 Pós-Graduação Strictu Sensu:  

2.3.1 Mestrado: [1] Sim              [2] Não 

2.3.1.1 Área: ______________________Ano de conclusão: [______] 

                  2.3.2Doutorado: [1] Sim            [2] Não 

                              2.3.2.1 Área: ______________________Ano de conclusão: [______] 

            2.4 Participações de Capacitações referentes à Saúde da Criança: 

                  [1] Sim          [2] Não 

                  2.4.1Área: ____________________________Ano de conclusão: [______] 

                  2.4.2Área: ____________________________Ano de conclusão: [______] 

                  2.4.3Área: ____________________________Ano de conclusão: [______] 
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3. Dados da situação funcional de trabalho 

3.1 Carga horária semanal: [______] 

3.2 Tempo de atuação na Estratégia Saúde da Família: [______] 

3.3 Tempo de atuação no Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento 

infantil: [______] 

3.4 Possui segundo vínculo empregatício: [1] Sim        [2] Não 

3.4.1 Qual tipo de atividade:________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIA DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTU SENSU EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

 

 

Entrevista em profundidade dirigida aos enfermeiros 

 

 

Como você acha que é a sua atuação no acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil? 
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APÊNDICE 3 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal, RN – CEP: 59000-000 – Fone/fax: (84) 3215-3196 

 

 

Ofício No. ____/11- DENF  Natal, RN, ___ de novembro de 2011 

 

Senhora Secretária de Saúde do município de Natal, 

 

 Por meio desta solicitamos a anuência de V.S.a para a realização de pesquisa intitulada 

“Atuação do Enfermeiro no Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da 

Criança” nas Unidades de Saúde da Família do município de Natal. 

Trata-se de um Trabalho de Mestrado do curso de pós-graduação em Enfermagem a 

ser realizada pela enfermeira Samara Keylla Dantas Brasil sob a nossa orientação. Pretende-se 

desenvolver o estudo junto aos enfermeiros das Unidades de Saúde da Família do município 

de Natal, com o objetivo: analisar a percepção do enfermeiro acerca de sua atuação no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. 

Os dados a serem coletados são informações relacionadas ao desempenho da prática 

assistencial dos enfermeiros no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. 

Salienta-se que antes da coleta de dados, será realizado um pré-teste para averiguação do 

instrumento. 

Evidenciamos que a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde de Natal neste 

estudo será de grande valia para o desenvolvimento científico em saúde. Desde já 

apresentamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessária. 

Encaminhamos em anexo o resumo do projeto para vosso conhecimento. 

 

 

      Atenciosamente, 

 

                                                                                _____________________________ 

        Profa. Dra. AkemiIwata Monteiro 

             Orientadora/Coordenadora da Pesquisa 

 

 

 

Ilmo. Sra.____________________________________________ 

Maria do Perpétuo Socorro Lima de Oliveira 

(Secretária de Saúde do Município de Natal) 
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APÊNDICE 4 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Atuação do Enfermeiro no Acompanhamento 
do Crescimento e Desenvolvimento Infantil Ela tem a finalidade de analisar a percepção do 

enfermeiro acerca de sua atuação no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança 

nas Unidades de Saúde da Família do município de Natal-RN. Esta pesquisa é coordenada pela Prof.ª 

Dr.ª AkemiIwata Monteiro e colaboração da mestranda Samara Keylla Dantas Brasil, do programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Essa pesquisa 

objetiva: descrever a prática do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da 

criança; identificar aspectos que favorecem ou dificultam a assistência do enfermeiro na 

assistência a saúde da criança.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) a uma entrevista de profundidade 

individual, e à responder um questionário já estruturado. Mediante a sua autorização, será utilizado 

durante a entrevista, um gravador digital para a gravação e, posterior, transcrição das falas, de modo a 

captar precisamente as informações. 

Os riscos envolvidos com sua participação serão mínimos, pois cuidados serão tomados para 

manter a privacidade e sigilo das informações fornecidas por você, sendo resguardada a sua 

identidade. 

Os benefícios em participar deste estudo estão relacionados à contribuição com a análise da 

atuação do enfermeiro no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança através de 

sua percepção, e posterior reflexão desses atores envolvidos na assistência a saúde da criança, quanto à 

importância de uma abordagem integral que ultrapasse a dimensão biológica do processo saúde-

doença favorecendo a promoção, prevenção e proteção da criança inserida no contexto familiar.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma 

a não identificar os voluntários. 

Os registros de sua participação neste estudo serão mantidos em sigilo e, somente o 

pesquisador responsável e colaboradores terão acesso a essas informações. Se qualquer relatório ou 

publicação aparecer deste estudo, a identificação do participante não será revelada. Os resultados serão 

descritos de forma simplificada e o/a entrevistado (a) não será identificado (a). Se você tiver algum 

gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite e comprove a 

autenticidade dos gastos. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar a qualquer momento durante a sua realização ou diretamente para a 

coordenadora da pesquisa AkemiIwata Monteiro, no Campus Universitário, S/N, Departamento de 

Enfermagem, ou pelo telefone (84)3215-3857. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, 

CEP 59072-970 Natal/RN ou pelo telefone (84) 3215-3135. 
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Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios 

envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 
NO ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. 
 
 
 
 
 

 

Nome do participante da pesquisa 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

 

Nome do pesquisador responsável  

(Profa. Dra. AkemiIwata Monteiro) 

 

_____________________ 

Assinatura 

 

Pesquisador responsável: 

AKEMI IWATA MONTEIRO - UFRN- DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM Campus 

Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, LAGOA NOVA; NATAL/RN, CEP: 59072-970ou pelo telefone 

(84)3215-3857. 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UFRN), Praça do Campus, Campus Universitário, CEP 59.078-

970, Natal, Brasil. e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone: (84) 3215-3135. 
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APÊNDICE 5 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE ENTREVISTA 

 
 

Eu____________________________________________________________________, em 

pleno exercício dos meus direitos autorizo o uso do gravador digital pela mestranda e colaboradora da 

pesquisa Samara Keylla Dantas Brasil, para a gravação de minhas falas durante a entrevista, para fins 

da pesquisa intitulada: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA.  

Eu concordo que o material e as informações obtidas nas gravações poderão ser publicados. 

Entretanto, a minha identificação deverá estar sob o sigilo e não poderá ser revelada em qualquer via 

de publicação ou uso. 

As gravações ficarão sob a propriedade dos pesquisadores pertinentes ao estudo e, sob a 

guarda dos mesmos. 

A pesquisa está sob a coordenação da pesquisadora Prof.ª Dr.ª Akemi Iwata Monteiro. Toda a 

dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar a qualquer momento durante a sua 

realização ou diretamente a pesquisadora, no Campus Universitário, S/N, Departamento de 

Enfermagem, ou pelo telefone (84)3215-3857. 

 

 

 

Nome do participante da pesquisa 

_____________________ 

Assinatura 

 

Nome do pesquisador responsável  

(Profa. Dra. Akemi Iwata Monteiro) 

_____________________ 

Assinatura 

 

 

 

Natal/RN, ____de ____________de______
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