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“Tem gente que tem cheiro de passarinho quando canta, 

de sol quando acorda, de flor quando ri. 

Ao lado delas, 

 a gente se sente no balanço de uma rede 

que dança gostoso numa tarde grande,  

sem relógio e sem agenda. 

Ao lado delas,  

a gente se sente comendo pipoca na praça, 

lambuzando o queixo de sorvete,  

melando os dedos com algodão doce 

da cor mais doce que tem pra escolher. 

O tempo é outro. 

E a vida fica com a cara que ela tem de verdade, 

mas que a gente desaprende de ver. 

Tem gente que tem cheiro de colo de Deus, 

de banho de mar quando a água é quente e o céu é azul. 

Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível, 

a gente tem certeza. 

Ao lado delas,  

a gente se sente visitando um lugar feito de alegria, 

recebendo um buquê de carinhos,  

abraçando um filhote de urso panda, 

tocando com os olhos os olhos da paz. 

Ao lado delas,  

a gente lembra que no instante em que rimos 

Deus está conosco, juntinho, ao nosso lado. 

E a gente ri grande que nem menino arteiro. 

Tem gente como você,  

que nem percebe como tem a alma perfumada 

e que esse perfume é dom de Deus.” 

 

(Ana Cláudia Jácomo) 
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RESUMO 

O acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança desponta 

como reorientação do modelo assistencial biomédico e busca incentivar o uso de tecnologias 

leves e a melhoria da qualidade de vida dos usuários. Esta forma de cuidado constitui uma 

ação em construção e expansão para outras Unidades, o que o torna vulnerável a um fazer 

aleatório, já que não há garantia de sistematização que assegure sua legitimação. Além disso, 

o próprio trabalho com grupo, na rede básica, de modo geral, corre o risco de centralizar suas 

ações na doença, como reflexo ainda do modelo biomédico vigente. O acompanhamento 

coletivo pode estar vulnerável a estes problemas, o que demanda a necessidade de conhecer a 

sua operacionalização. Objetivou-se analisar a prática e a expansão do acompanhamento 

coletivo do CD da criança em Estratégias de Saúde da Família (ESF) do município de 

Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como método a pesquisa-ação. 

Envolveu onze enfermeiras de quatro ESF do município de Natal, no período de abril a 

outubro de 2014. Os dados foram coletados através de entrevista grupo focal e observação 

participante, e analisados de acordo com o direcionamento da análise temática de Paulo 

Freire. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, parecer nº 

562.315, seguindo a Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Na etapa do 

diagnóstico situacional, que investigou a operacionalização do acompanhamento coletivo do 

CD da criança pelas enfermeiras, percebeu-se que estas buscam realizá-lo com base na 

organização e planejamento prévios, de forma a ser o mais qualitativo possível. 

Compreendem a importância e os benefícios desta atividade, sobretudo no tocante ao 

emponderamento dos usuários. Entretanto, identificou-se a falta de sistematização deste 

acompanhamento em virtude dos modos distintos de sua operacionalização por parte das 

profissionais. Percebeu-se ainda a ausência do apoio da equipe de saúde, o que gera 

insatisfação nas mesmas. Mediante a necessidade de mudança desta realidade, decidiu-se, 

conjuntamente, a construção de um instrumento que sistematizasse as ações, bem como a 

realização de capacitações para sensibilizar o apoio por parte das equipes. Na etapa de 

implementação, as enfermeiras demonstraram grande interesse pelo check-list construído 

através de roda de conversa, entretanto, em relação às capacitações, a pesquisadora não 

conseguiu implementá-las de maneira satisfatória, devido a indisponibilidade das equipes e de 

algumas enfermeiras. Constatou-se que estas avaliaram positivamente sua participação na 

pesquisa, a qual favoreceu a troca de experiências e a mudança nos pontos negativos, além de 

ter instigado a parceria entre os cuidadores e os profissionais. Como sugestões para o futuro, 

as enfermeiras elencaram o incentivo à realização de mais pesquisas nesse campo e o 

constante apoio da UFRN, e reivindicaram uma especialização em saúde da criança. Como 

principais dificuldades, destacam-se o alto índice de enfermeiras faltosas nos grupos focais; a 

pouca motivação de algumas participantes, bem como da diretoria de uma ESF e a falta de 

participação da equipe de saúde na ação de capacitação. Assim, constata-se que diante das 

expansões desordenadas desta abordagem grupal, pesquisas nesta área devem ser 

constantemente incentivadas para o seu maior aperfeiçoamento.  

 

Palavras-chave: Saúde da criança; Educação em saúde; Enfermagem; Atenção Primária à 

Saúde. 
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ABSTRACT 

The collective monitoring of the child’s growth and development (GD) stands out as 

redirection of the biomedical health care model and seeks to encourage the use of soft 

technologies and improve the quality of life of users. This way of care is an action for 

construction and expansion to other units, which makes it vulnerable to a random practice, 

since there is no guarantee of systematization to ensure its legitimization. In addition, the 

group work itself, within the primary network, in general, runs the risk of of focusing its 

actions on the disease by reflecting the biomedical model still prevailing. The collective 

monitoring may be vulnerable to these problems, which requires the need to know its 

operationalization. This study had the objective of analyzing the practice and expansion of the 

collective monitoring of the GD of children in Family Health Strategies (FHS) from the 

municipality of Natal/RN. This is a qualitative research that had the research-action as its 

method. It encompassed eleven nurses of four FHS from the municipality of Natal in the 

period between April and October 2014. Data were collected through focus group and 

participant observation, and they were analyzed in accordance with the direction of the 

thematic analysis of Paulo Freire. The study was approved by the Research Ethics Committee 

from the UFRN, Opinion nº 562.315, and met the Resolution nº 466/2012 of the National 

Health Council. At the stage of situational diagnosis, which investigated the 

operationalization of the collective monitoring of the GD of children by nurses, we realized 

that they seek to accomplish it with basis on prior planning and organization, in such a way as 

to make it as qualitative as possible. They understand the importance and benefits of this 

activity, especially concerning the empowerment of users. Nevertheless, the lack of 

systematization of this monitoring has been identified because of the different modes of its 

operationalization on the part of professionals. Furthermore, the lack of support from the 

health team was realized, which leaves them unsatisfied. Due to the need to change this 

reality, we have decided to jointly construct an instrument able to systematize the actions, as 

well as to conduct training courses to sensitize the support on the part of teams. At the stage 

of the implementation, the nurses showed great interest in the check-list constructed through 

conversation circles; however, regarding training courses, the researcher has failed to 

implement them in a satisfactory way because of the unavailability of teams and of some 

nurses. We have found that they rated their participation in the survey in a positive manner, 

which fostered the exchange of experiences and the change of negative points, besides having 

instigated the partnership between caregivers and professionals. As suggestions for future, the 

nurses have listed the encouragement of further researches in this field and the constant 

support on the part of the UFRN, and called for a specialization in child’s health. As main 

difficulties, one should highlight the high rate of faults among nurses belonging to the focus 

groups; the little motivation of some participants, as well as of the board of directors of a FHS 

and the lack of participation of the health team in training actions. Accordingly, one can find 

that, given the disorganized expansion of this group approach, the researches in this area 

should be constantly encouraged to achieve a greater improvement.  

 

Keywords: Child’s health; Health education; Nursing; Primary Health Care. 
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Introdução 

“Ninguém começa a ler a palavra, 

porque antes o que a gente tem 

para ler à disposição é o mundo”.  

 

(Paulo Freire) 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento (CD) da criança diz respeito a 

uma atividade prioritária dentre as ações básicas preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS), 

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

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, como tecnologia de baixo custo 

e de alta eficácia (CAMPOS et al., 2011). 

Entretanto, observa-se que na atual conjuntura de assistência à saúde, este 

acompanhamento é pautado por consultas individuais, centradas nas queixas e na doença, com 

o retorno dos usuários com os mesmos problemas da consulta passada, o que desvincula o seu 

verdadeiro sentido de promoção à saúde e sua resolutividade (MONTEIRO et al., 2011a).  

Estas queixas, na sua maioria, incidem devido às doenças prevalentes da infância - 

diarreia, infecções respiratórias agudas, anemia, desnutrição e doenças imunopreviníveis, que 

acometem em maior escala as crianças menos favorecidas socialmente e cuja prevenção vem 

sendo empenhada desde 1980 por programas infantis de combate às mortes evitáveis, segundo 

o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF (BRASIL, 2004a). 

Vale ressaltar que a atenção à saúde da criança tornou-se mais evidente a partir da 

década supracitada, porque nesta o índice de Mortalidade Infantil (MI) encontrava-se 

alarmante, e as causas, em sua maioria, eram atribuídas a doenças evitáveis e preveníveis 

(GIOVANELLA, 2008). 

Com vistas na mudança desta realidade, o MS criou em 1984 o Programa de Atenção 

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

do Programa Materno-infantil (PMI), elaboradas nas décadas de 1930, 1950 e 1970, que 

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

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

Concomitantemente a criação do PAISM, destaca-se a criação do Programa de 

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

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

objetivo era possibilitar a criação de vínculo entre a população e os serviços de saúde, os 

quais deveriam estar preparados para resolver, a partir da APS, a maioria dos problemas de 

saúde das crianças, intervindo na redução dos índices de morbidade e mortalidade, com a 

qualificação do atendimento infantil (FIGUEIREDO; MELLO, 2003).  

Através deste Programa, foram planejadas medidas de baixa complexidade tecnológica 

e de alta eficácia, que incluíram o acompanhamento sistemático do CD da criança, além do 
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incentivo ao aleitamento materno exclusivo, imunizações, Terapia de Reidratação Oral 

(TRO), dentre outras. Entende-se assim o contexto de surgimento deste acompanhamento 

(BRASIL, 2004a). 

Para que estas ações sejam colocadas em prática no âmbito da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), a APS figura como importante meio. Esta diz respeito à porta de entrada dos 

usuários nos serviços assistenciais, e tem como objetivo resolver 85% dos problemas de saúde 

da população, através de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, tratamento, cura 

e reabilitação. Utiliza o sistema de referência para o encaminhamento dos usuários aos outros 

níveis de complexidade, bem como a contra-referência (TOMASI et al., 2011).  

Neste ínterim, é oportuno versar sobre a Declaração de Alma-Ata, de 12 de setembro 

de 1978, a qual trouxe definições importantes acerca dos cuidados primários com a saúde. A 

mesma reafirma o conceito de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, e não simplesmente a ausência de doença (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2008).  

A Declaração versa ainda que os referidos cuidados primários são essenciais, baseados 

em métodos e tecnologias práticas, de baixa complexidade e alta eficácia, cientificamente 

bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocados ao alcance de todos os indivíduos e 

famílias da comunidade. Daí a importância destas ações voltadas para a promoção e proteção 

da saúde dos povos, sendo essenciais para o contínuo desenvolvimento econômico e social, 

além de contribuir para a melhor qualidade da vida e para a paz mundial (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2008). 

E, para se atingir o mais elevado nível de saúde, deve-se contar com o apoio do setor 

saúde e de muitos outros setores sociais e econômicos. Assim, os governos têm 

responsabilidade pela saúde da sua população, implicando a adoção de medidas sanitárias e 

sociais adequadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Diante dos esforços empreendidos no âmbito da Atenção Básica para a melhoria da 

qualidade de vida e do cuidado às crianças, foi possível contemplar uma tendência de queda 

positiva da taxa de mortes de menores de 05 anos no âmbito internacional, a qual caiu de 

estimados 12,6 milhões em 1990 para aproximadamente 6,6 milhões em 2012 (UNICEF, 

2013).   

Em relação à taxa de MI, ou seja, a taxa de mortes de crianças menores de 01 ano por 

mil nascidos vivos, em nível global, observou-se igualmente uma queda de 62 por mil 

nascidos vivos, para 45 por mil nascidos vivos, para o mesmo período. A média esconde, 

entretanto, diferenças gritantes: na desagregação clássica por continentes, em 2008, a África 
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apresentava uma taxa de mortalidade infantil de 79 por 1000 nascidos vivos, em contraste 

com a América Latina e Caribe, que registravam 19 por 1000 para este indicador (IBGE, 

2010).  

No Brasil, também foi observada queda positiva na taxa de mortalidade de crianças 

menores de 05 anos, a qual era de 62 por mil nascidos vivos em 1990 e em 2012 estava 14 por 

mil nascidos vivos. Assim, declinou 77%, o que representou uma das quedas mais 

significativas no mundo nesse período (UNICEF, 2013).   

Em relação à taxa de MI no País, caiu de um valor de 30,10 por mil nascidos vivos em 

2000, para 19,60 por mil nascidos vivos em 2013. Entretanto, afirma-se que o Brasil ainda 

permanece no patamar médio do indicador (IBGE, 2014). 

Assim, apesar deste notável avanço advindo da redução das taxas de MI, as políticas 

públicas não podem considerar a situação em grau resolvido, pois nas populações mais 

vulneráveis o problema ainda persiste, visto que reduzir a taxa nestas populações é um dos 

desafios de países como o Brasil. Uma vez que se percebe a ocorrência de elevados índices de 

morbidade entre as crianças inseridas em camadas sociais menos favorecidas, bem como altos 

índices de hospitalizações. Sem a tomada de medidas eficazes e imediatas para acelerar o 

progresso diante desta realidade, 35 milhões a mais de crianças podem morrer, na maioria das 

vezes por causas evitáveis, entre 2015 e 2028 (UNICEF, 2013). 

Esta realidade corrobora a necessidade da atuação do profissional de saúde de forma 

comprometida, eficaz e corresponsável para com as crianças, sendo contempladas as linhas de 

cuidado da Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil, a saber: ações da saúde da mulher: atenção humanizada e qualificada; 

atenção humanizada e qualificada à gestante e ao recém-nascido; triagem neonatal: teste do 

pezinho; incentivo ao aleitamento materno; incentivo e qualificação do acompanhamento do 

CD; alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil; combate à 

desnutrição e anemias carenciais; imunização; atenção às doenças prevalentes; atenção à 

saúde bucal; atenção à saúde mental; prevenção de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho 

infantil; atenção à criança portadora de deficiência (MACEDO, 2010; BRASIL, 2004a).  

Estas ações devem ser orientadas pelos princípios norteadores do cuidado na saúde da 

criança, como o planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais; acesso universal; 

acolhimento; responsabilização; assistência integral e resolutiva; equidade, atuação em 

equipe; desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da saúde; 

participação da família/controle social na gestão local; e avaliação permanente e sistematizada 

da assistência prestada (BRASIL, 2004a). 
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Entretanto, a realidade observada é diferente da que se espera, uma vez que se 

evidencia uma chocante desigualdade no estado de saúde dos povos, particularmente entre os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como dentro de um mesmo país (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2008). 

Assim, apesar das iniciativas e esforços empreendidos pela APS para a consecução de 

uma melhor qualidade de vida para os usuários, através da responsabilidade da ESF de 

reorientar as práticas de cuidado e incentivar a atenção integral, percebe-se que há ainda 

muito a ser empenhado. Sobretudo pelo fato de que o modelo hegemônico de saúde ainda 

hoje é enveredado no paradigma biomédico, centrado nas consultas individuais e na doença, 

sendo, por conseguinte, hospitalocêntrico e pouco resolutivo diante das múltiplas 

necessidades da população.  

Neste sentido, destaca-se a eficácia das ações coletivas, especificamente no âmbito da 

enfermagem, as quais podem ser capazes de viabilizar, por meio do vínculo entre os 

participantes, e desses com os profissionais e a instituição de saúde, a compreensão das 

situações de vida, saúde e doença. E assim, podem trazer maior resolutividade das demandas 

existentes, bem como maior satisfação, graças ao acolhimento e humanização inerentes das 

atividades grupais (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

Destaca-se ainda que as atividades em grupo podem amenizar a dominação exercida 

pelos serviços de saúde que, apesar de manterem como meta a troca de experiências que 

contribuam para a melhoria da qualidade de vida, limitam-se à transferência de informações 

para a população sobre determinados procedimentos, com caráter coercitivo e traços de 

autoridade (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

Pensando em contribuir na reorientação da prática de consulta de enfermagem vigente, 

Macedo e Monteiro (2010) implementaram o  acompanhamento coletivo do CD da criança, a 

partir da inquietação sentida pelas enfermeiras de uma ESF, de modo a incentivar o  uso 

frequente  de tecnologias leves (MERHY, 2007).   

Nesta abordagem coletiva, os cuidadores se reúnem com suas crianças em um 

ambiente que deve ser acolhedor, e o enfermeiro, juntamente com a equipe multiprofissional, 

direciona um diálogo sobre o processo saúde-doença das crianças, baseado na escuta ativa e 

humanização. Assim, diz respeito a uma estratégia grupal criativa e inovadora que pode 

atender a necessidade da demanda atual da ESF à medida que busca a reorientação do 

atendimento individual (MACEDO, MONTEIRO, 2010). 

Este acompanhamento coletivo estrutura uma prática educativa que visa a autonomia e 

responsabilidade dos usuários com a saúde, em uma relação horizontalizada e com a 
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valorização da construção de um saber sobre o processo saúde/doença/cuidado da criança. 

Esta realidade torna os usuários coparticipantes do processo de cuidar (MONTEIRO et al., 

2011b). 

Destaca-se que o acompanhamento coletivo do CD da criança corresponde a uma ação 

em construção e expansão, iniciado na Estratégia de Saúde da Família de Cidade Nova 

(ESFCN), localizada no município de Natal/RN, e difundido para outras Unidades de Saúde, 

por intermédio dos alunos do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), que, por ocasião da prática na disciplina de Atenção Integral à 

Saúde III, aproximam-se da realidade deste fazer. Assim, na medida em que estagiam em 

outras ESF, perpetuam esta forma de cuidado à criança, como forma de intervenção no 

serviço, o qual, na maioria das vezes, acolhe bem esta iniciativa. Além disso, o 

acompanhamento está se expandindo para outras Unidades através da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) de Natal/RN. 

Esta realidade, apesar de bastante positiva, torna o acompanhamento coletivo do CD 

da criança vulnerável a um fazer aleatório, já que não há garantia de sistematização que 

assegure sua legitimação, o que pode ser um ponto negativo para o concreto emponderamento 

das ações por parte da comunidade. 

Além disso, evidencia-se o fato de que o trabalho com grupo na rede básica, de modo 

geral, pode centralizar suas ações na doença, como reflexo ainda do paradigma positivista 

vigente. Isso é um modo fragmentado da produção no campo da saúde que desconsidera a 

questão da necessidade do usuário no planejamento das ações ofertadas pelos serviços 

(ABRAHÃO; FREITAS, 2009).  

Dispõe-se ainda que as autoras Maffacciolli e Lopes (2011), ao analisar a realização de 

ações coletivas em diferentes ESF de Porto Alegre – RS depararam-se com o fato de que são 

completamente distintas em cada local aonde acontecem e há certa banalização das atividades, 

o que as torna mais sujeitas a situações desfavorecedoras. Esta realidade é justificada pela 

falta de fundamentos teóricos e meios administrativos reguladores dessas práticas, o que traz 

preocupações que necessitam de atenção.  

Assim, pressupõe-se que o acompanhamento coletivo do CD da criança pode estar 

vulnerável a ser uma prática meramente grupal, sem o devido respaldo teórico que o embase e 

sem a garantia de sistematização das ações, o que demanda a necessidade de conhecer melhor 

a sua operacionalização.   
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Neste sentido, destaca-se a importância de investimento na busca por novos modos de 

cuidar que articulem, nesse espaço grupal, questões sociais, históricas, culturais, além da 

prevenção de doença (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

A motivação para a realização desse estudo emergiu durante a graduação em 

enfermagem, onde tive a oportunidade de atuar como bolsista de extensão universitária no 

projeto acerca do acompanhamento coletivo do CD da criança, desenvolvido na ESFCN, 

através do qual concretizei minha primeira aproximação com a realidade deste fazer, e 

verifiquei sua grande eficácia. 

 Além disso, percebi que diversas vezes, quando o acompanhamento era realizado por 

profissionais ou estudantes diferentes, o fluxograma de atendimento e suas etapas também 

variavam, o que poderia prejudicar a sua qualidade. E, quando esta iniciativa do fazer coletivo 

era disseminada para outras Unidades por intermédio dos alunos que a experienciaram na 

ESFCN, também não havia garantia de sistematização.  

Assim, a cada atividade foi sendo despertado em mim o interesse de torná-lo mais 

sistematizado e qualitativo, baseado em pressupostos científicos, em um processo de 

aperfeiçoamento das práticas e consequente satisfação dos usuários. Também emergiu o 

interesse em estudar como este acompanhamento está sendo realizado em outras ESF, em 

decorrência da sua expansão, a fim de contribuir para que seja o mais legitimado e 

sistematizado possível.  

Diante desse contexto, torna-se relevante analisar como está ocorrendo a implantação 

deste fazer coletivo em algumas ESF do município de Natal/RN, a partir dos seguintes 

questionamentos de pesquisa: como as enfermeiras operacionalizam o acompanhamento 

coletivo do CD da criança nas ESF em que trabalham? Como tem ocorrido a expansão desta 

ação coletiva? 

A partir da constatação, esta pesquisa poderá contribuir para a reflexão crítica do 

enfermeiro acerca da sua ação e valorização do trabalho interdisciplinar, com o fornecimento 

de dados consistentes para toda a equipe de saúde.  

Além disso, poderá instigar os profissionais quanto à realização qualitativa das suas 

práticas voltadas à saúde da criança, ao compreenderem a relevância e a efetividade das 

mesmas, buscando atuar com base nas diretrizes que emanam dos Programas de Saúde 

Infantil do MS e em harmonia com o fazer dos profissionais de outras ESF. 

No âmbito do ensino, este trabalho poderá subsidiar os discentes que anseiam por 

fornecer um cuidado diferenciado e qualitativo para a população, ao propor a realização de 

uma prática inovadora, de forma sistematizada e humanizada. Assim, a partir do 
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conhecimento desta temática desde a graduação, com o incentivo da consecução de um ensino 

pautado no paradigma de promoção à saúde, os alunos poderão estar respaldados 

cientificamente para exercer sua prática de forma qualitativa e com segurança.  

Na área da assistência, esta pesquisa poderá gerar maior satisfação por parte dos 

usuários dos serviços de saúde, os quais, a partir da reorientação das práticas pelos 

profissionais, terão a oportunidade de se reconhecerem como sujeitos ativos e essenciais no 

processo saúde/doença das suas crianças. Desta forma, aponta-se a relevância da 

humanização, escuta ativa e responsabilização por parte dos profissionais, para que a 

resolutividade e o atendimento integral sejam garantidos. 
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                                      Objetivos 

“Não há diálogo, porém, se não há um 

profundo amor ao mundo e aos homens. 

Não é possível a pronúncia do mundo, 

que é um ato de criação e recriação, se 

não há amor que a infunda.”  

(Paulo Freire) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a prática e a expansão do acompanhamento coletivo do CD da criança 

realizado por enfermeiros em ESF situadas no município de Natal/RN. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar o diagnóstico situacional do acompanhamento coletivo do CD da criança realizado 

por enfermeiros; 

Descrever a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança pelas 

enfermeiras, bem como a sua expansão; 

Planejar ações que sistematizem o acompanhamento coletivo do CD da criança. 
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Revisão de literatura 

“Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, 

diálogo. Daí que este deve ser essencialmente tarefa de 

sujeitos e não pode ser verificado na relação de 

dominação.” 

 (Paulo Freire) 
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Este capítulo contempla os aspectos relacionados ao contexto histórico do cuidado à 

saúde da criança no âmbito da ESF; o trabalho em grupo na APS e sua influência na 

concretização do protagonismo dos usuários, além da atuação do enfermeiro, especificamente, 

no acompanhamento coletivo do CD da criança. 

 

3.1 O TRABALHO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

 

Faz parte da natureza do ser humano viver em grupos, pois ele depende do outro para 

estabelecer relações sociais, trocar informações e emoções e, assim, construir a sua própria 

singularidade. A literatura torna claro o fato de que a preocupação com esta temática remonta 

desde os anos 1920, sobretudo, na área da Psicologia, com o advento dos grupos de 

Alcoólicos Anônimos. A maioria das publicações científicas sobre grupos advém desse 

período (ABRAHÃO; FREITAS, 2009; MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

A temática do trabalho em grupo remete, necessariamente, à educação em saúde, a 

qual é indispensável para a operacionalização qualitativa desta metodologia de cuidado. A 

mesma é conceituada como um espaço importante de construção e veiculação de 

conhecimentos e práticas relacionados aos modos como cada cultura concebe o viver de 

forma saudável. Refere-se ainda a uma instância de produção de sujeitos e identidades sociais 

(COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012). 

Na área das práticas de saúde, existe uma diversidade de modelos de educação em 

saúde e, considerando o que estas abordagens têm em comum, é possível agrupá-las em duas 

vertentes principais: o modelo tradicional ou preventivo e o modelo radical (COLOMÉ; 

OLIVEIRA, 2012). 

No primeiro, pautado no modelo biomédico, as ações de educação em saúde têm 

caráter persuasivo, pois buscam prescrever determinados comportamentos considerados ideais 

para a prevenção ou minimização de agravos à saúde. Caracteriza-se, ainda, pela identificação 

dos profissionais da saúde como legítimos executores ou os protagonistas das ações. Neste 

sentido, o educador se mantém em posições fixas e invariáveis. Será sempre o que sabe, 

enquanto os educandos serão sempre os que não sabem, e a rigidez destas posições nega a 

educação e o conhecimento como processos de busca (COLOMÉ; OLIVEIRA, 2012; 

FREIRE, 2010). 

Estas práticas surgiram, no início do século XX, voltadas a internalização de hábitos 

higiênicos pela população de maneira totalmente impositiva pelas autoridades sanitárias. 
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Nesta forma de abordagem da Educação em Saúde, cujo conceito pode-se definir também 

como modelo hegemônico, o enfoque é voltado para o controle do processo saúde-doença 

através da transferência de saber e redefinição de valores para a população (RODRIGUES; 

SANTOS, 2010). 

Entretanto, em relação a esta temática, Freire (2005) considera que 

A educação que se impõe aos que realmente se comprometem com a libertação não 

pode fundar-se numa compreensão dos homens como seres vazios a quem o mundo 

encha de conteúdos; não pode basear-se numa consciência especializada, 

mecanicistamente compartimentada, mas nos homens como ‘corpos conscientes’ e 

na consciência como consciência intencionalizada ao mundo. Não pode ser a do 

depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações com 

o mundo (FREIRE, 2005). 

Neste sentido, destaca-se o modelo radical de educação em saúde, o qual leva em 

consideração a complexidade do fenômeno saúde e considera uma perspectiva ampliada de 

educação.  Assim, busca o fortalecimento da consciência crítica das pessoas, transferindo o 

foco das ações educativas tradicionalmente centradas no indivíduo, para um investimento no 

potencial dos grupos sociais. Apoia-se nos pressupostos da promoção da saúde, uma proposta 

que buscou renovar e transformar as práticas educativas no campo da saúde (COLOMÉ; 

OLIVEIRA, 2012). 

Diante deste entendimento, percebe-se a necessidade de reorientação do paradigma de 

assistência à saúde vigente, ou seja, o cartesiano, o qual não estava mais trazendo 

resolutividade aos problemas da sociedade. Destaca-se, assim, o paradigma emergente ou 

sistêmico, que traz uma proposta de superação de um modelo biologicista e mecanicista para 

outro mais amplo, voltado à integralidade, humanização e inclusão dos trabalhadores em 

saúde e usuários (LOPES et al., 2007). 

Uma maneira eficaz de colocar em prática este novo paradigma se dá através da 

operacionalização de atividades com a metodologia de grupo, no âmbito da APS, podendo 

estender-se para outros níveis de complexidade. Tais atividades devem ser conduzidas para o 

campo da promoção à saúde e da prevenção de agravos, sem prejuízo para as ações curativas, 

porém, com a valorização daquelas. Neste sentido e, diante dos seus inúmeros benefícios, os 

grupos educativos passaram a ser amplamente incentivados por políticas e programas de 

saúde no cenário nacional (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

A prerrogativa de associar a Educação em Saúde nas práticas de Promoção da Saúde 

pode ser observada como parte integrante das Políticas Públicas na área da Atenção Básica 

em Saúde, pois o poder público, em suas instâncias federal, estadual e municipal, preconiza a 
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Educação em Saúde e a Promoção da Saúde nos diversos documentos por eles elaborados 

(RODRIGUES; SANTOS, 2010).  

Busca-se, assim, a produção de ações coletivas voltadas para a construção de novos 

modos de encaminhar a vida, pautadas na humanização, escuta ativa e valorização do usuário 

como ser capaz de resolver os problemas que emergem (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

É importante inferir que tais ações precisam investir na aproximação dos serviços de 

saúde aos princípios do SUS, dentre os quais o da integralidade, universalidade, equidade e 

qualidade em saúde. A educação é um dos caminhos para a efetivação dessas mudanças 

(LOPES et al., 2007). 

Esta atividade é geralmente organizada de acordo com as demandas programáticas, 

havendo, assim, o grupo de idosos, gestantes, adolescentes, crianças, dentre outros. Pode ser 

designada por nomenclatura distintas, como consulta coletiva, aulas, palestras ou cursos, o 

que denota, de certa forma, suas diversas finalidades (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

Destaca-se que os grupos podem trazer uma assistência mais resolutiva, ao responder a 

elevada demanda, reduzindo-se o tempo de espera nas filas e gerando oportunidades para que 

os usuários tenham autonomia. Além disso, constituem uma alternativa para serem colocados 

em prática os princípios de promoção e educação à saúde e para a compreensão das situações 

de vida, saúde e doença, sendo instrumentos metodológicos eficazes, desde que contem com o 

empenho responsável da equipe de saúde (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

Versando-se ainda sobre esta temática, é importante considerar que se faz necessária a 

articulação entre o saber desta equipe com o saber do usuário, bem como, a mobilização de 

recursos institucionais e comunitários para o enfrentamento dos desafios, além da 

integralidade na assistência. Quando o trabalhador da saúde está ao lado daquele que recebe 

seus cuidados e o ouve com atenção, é possível a construção conjunta de soluções simples 

para as suas demandas. O profissional deve apenas conduzir a roda e favorecer os espaços de 

discussões populares, para que as relações se horizontalizam e a equipe de saúde seja vista 

como parceira (MAFFACCIOLLI; LOPES, 2011). 

Atualmente, muitas ESF incluíram no seu processo de trabalho a realização de 

atividades coletivas, como se pode constatar em estudo realizado por Maffacciolli e Lopes 

(2011), na cidade de Porto Alegre/RS, o qual evidenciou que das 116 Unidades que foram 

alvo desta pesquisa, em 96 existiam atividades dessa natureza, o que corresponde a 83% do 

total de Unidades pesquisadas realizando trabalhos com grupos. 

É possível perceber que quando as atividades com grupos vão muito além do caráter 

curativista, fragmentado e de busca de doenças, preconizando um compromisso com a 
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promoção da saúde e a qualidade de vida, perpassam pela educação em saúde. Assim, 

ressalta-se que a saúde e a educação estão intimamente articuladas enquanto práticas sociais, 

pois são vistas como complementares e essenciais para o progresso da ESF (FERNANDES; 

BACKES, 2010; FREIRE, 2010). 

Os autores Rodrigues e Santos (2010) corroboram com a associação do binômio saúde 

e educação, ao afirmarem que a esta influencia e é influenciada pelas condições de saúde 

estabelecendo um estreito contato com todos os movimentos de inserção nas situações 

cotidianas em seus complexos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, dentre 

outros. Ou seja, não existe dicotomia entre educação e saúde, ambos estão numa relação 

dialética contribuindo para uma perspectiva integral do ser humano. 

Esta realidade vai ao encontro das ideias de Freire (2005), estudioso sobre Educação, e 

para o qual esta significa comunicação, diálogo, prática de liberdade e encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam não somente uma mera transferência de saber, mas um profundo 

entendimento dos fenômenos que lhe são apresentados. E esta educação em saúde converge 

para a intersetorialidade e interdisciplinaridade e é significativamente mais rica culturalmente 

e mais produtiva do ponto de vista do conhecimento. 

Dentre as atividades realizadas na atenção básica, a educação em saúde é parte 

destacada das atribuições dos profissionais integrantes das equipes de saúde da família, e se 

ressalta ainda mais dentro do processo de trabalho da enfermagem. Esta tem o trabalho grupal 

como ação usual e parte integrante das suas atividades (FERNANDES; BACKES, 2010). 

A (o) enfermeira (o), em seu processo de trabalho, desenvolve ações em grupo, 

iniciando com as atividades educativas no interior da equipe de enfermagem, ampliando para 

a família do usuário. Corresponde ao profissional que mais se envolve na coordenação dos 

grupos (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

Corroborando com esta realidade, as autoras Maffacciolli e Lopes (2011) afirmam que 

a referência ao papel da (o) enfermeira (o) nas atividades de grupo faz resgatar o fato de que, 

de acordo com a literatura, este profissional é um educador por excelência, e sua função na 

promoção de saúde e na prevenção de doenças é essencial. Por essa razão, reconhece-se o seu 

potencial como coordenador destas atividades. 

Versa-se ainda que, pelo conhecimento amplo e contextualizado, específico de sua 

formação, a (o) enfermeira (o) pode ser considerada uma (um) profissional qualificada (o) 

para propor e redefinir as práticas de saúde, por meio de ações educativas voltadas tanto para 

a organização do processo de trabalho em saúde, quanto para o fomento de práticas sociais 

empreendedoras (COLOMÉ, OLIVEIRA, 2012). 
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Entretanto, faz-se necessário versar que este modelo ideal de operacionalização de 

grupos na APS, infelizmente, não é visto na realidade de muitos serviços. As autoras Abrahão 

e Freitas (2009) e Gazzinelli et al. (2005) constataram que, em virtude da grande influência do 

modelo biomédico até mesmo nas atividades grupais, estas acabam centralizando suas ações 

na doença, o que reproduz o mesmo problema advindo das consultas individuais, ou seja, a 

fragmentação da produção no campo da saúde, desconsiderando a necessidade do usuário no 

planejamento das ações ofertadas pelos serviços. 

Além disso, os temas abordados com mais frequência nos grupos educativos revelam 

um caráter delimitado e centrado na prevenção de doenças. Este dado gera a reflexão de que 

se faz necessária a busca por novos modos de cuidar que articulem questões sociais, históricas 

e culturais nos grupos, além da prevenção de doença (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

Esta realidade é corroborada por estudo realizado por Maffacciolli e Lopes (2009), o 

qual aponta que, de fato, as atividades de grupo entraram no esquema ritualístico da rotina dos 

serviços. Ou seja, o objeto das atividades não é o usuário, e sim a doença, que se centra na 

racionalidade das ações e no conhecimento científico dos profissionais. Nesta perspectiva, o 

usuário não é contemplado como sujeito social portador de aspirações, desejos e histórias de 

vida.  

A ideia de que muitas vezes a educação em saúde pode ser representada apenas como 

um repasse de informações foi fortemente apresentada ainda em estudo realizado por 

Fernandes e Backes (2010), no qual a mesma foi concebida como uma obrigação dos 

profissionais de informar e explicar quais as atitudes corretas em relação à saúde, evitando 

assim a falta de conhecimento das pessoas.  

Nessa perspectiva, por mais que ambos os modelos de educação em saúde, o 

tradicional e o radical, apresentem pontos problemáticos, acredita-se que a abordagem radical 

seja a mais coerente com os pressupostos da promoção da saúde, pois estimula os indivíduos a 

assumirem um maior controle sobre suas vidas por meio de atitudes críticas relacionadas não 

somente ao individual, mas também à coletividade (COLOMÉ, OLIVEIRA, 2012).  

Diante desta realidade, deve-se buscar a transformação das práticas educativas, 

superando a lógica utilitarista que investe na transmissão e atualização pontual de 

conhecimentos. Neste sentido, podem estar garantidas a multiplicação de espaços de escuta 

mútua, e a consequente corresponsabilização dos profissionais e usuários pelo cuidado 

prestado e pelas transformações necessárias para a melhoria desse cuidado (LOPES et al., 

2007). 
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Gradativamente, é preciso ampliar as possibilidades teórico-reflexivas, por meio de 

abordagens problematizadoras que instiguem práticas inovadoras e transformadoras, capazes 

de abrir caminhos para a produção social e organizada dos processos de trabalho em saúde. 

Diante destas reflexões e considerando a importância da dimensão educativa na prática 

cotidiana da organização do trabalho em enfermagem, há a necessidade do desenvolvimento 

de uma análise crítica não somente desta prática, mas também da formação do enfermeiro 

(COLOMÉ, OLIVEIRA, 2012; FREIRE, 2010). 

 

3.2 O CUIDADO À SAÚDE DA CRIANÇA NO ÂMBITO DA APS 

 

O cuidado à saúde da população infantil está estreitamente ligado ao contexto 

histórico, social, político e econômico do País, bem como aos avanços nos conhecimentos 

técnico e científicos, às diretrizes das políticas públicas e ao desenvolvimento e participação 

de vários segmentos da sociedade (VASCONCELOS et al., 2009). 

Porém, ressalta-se que esta postura de atenção à criança é relativamente recente, pois 

se constata nos livros de história da civilização que as crianças eram vistas apenas como 

adultos em miniatura, sendo tratadas como se não fizessem parte da humanidade. Assim, 

estavam enormemente vulneráveis à morte violenta, ao abandono, ao espancamento, ao abuso 

sexual e ao baixo nível de assistência (VASCONCELOS et al., 2009). 

Destaca-se, entretanto, que os altos índices de mortalidade e morbidade infantil 

advindos desta realidade, alertaram as autoridades, as quais se sentiram instigadas à ação. 

Neste sentido, buscaram a reformulação nos conceitos do que é ser criança, a instituição de 

novas leis e a qualificação do acesso aos serviços de saúde, através do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o que trouxe melhoria na situação infantil, no mundo e no Brasil 

(VASCONCELOS et al., 2009). 

Faz-se oportuno versar que o SUS é o sistema de saúde oficial do Brasil, estabelecido 

formalmente a partir da Constituição Federal de 1988, a qual garantiu a atenção à saúde como 

direito de todos e dever do Estado. Seus princípios filosóficos e organizativos tiveram origem 

na Reforma Sanitária, que se estruturou ao longo dos anos 1970 e início do ano de 1980, com 

o objetivo de reorientar o modelo médico assistencial privatista, biologicista, fragmentado e 

hospitalocêntrico, que se tornou hegemônico na segunda metade do século XX, influenciado 

pela realidade da industrialização brasileira (AGUIAR, 2011, p 44). 
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Iniciava-se um processo de busca pela superação dos desafios decorrentes da transição 

epidemiológica, das desigualdades sociais e econômicas e das dificuldades encontradas pelo 

Estado para garantir serviços de qualidade à população (GÖTTEMS et al., 2009).  

Apesar dos grandes desafios enfrentados e das profundas dificuldades, o SUS foi 

regulamentado por meio das Leis Orgânicas da Saúde, a saber, Leis 8.080/1990 e 8.142/1990, 

e figura como um processo social em permanente construção no País (AGUIAR, 2011, p 46). 

Nesta perspectiva, a Atenção Básica à Saúde emerge como importante iniciativa para a 

formação de vínculos entre os usuários e os serviços de saúde, a fim de facilitar o acesso 

daqueles aos demais níveis de complexidade da assistência à saúde. Para tal, necessita 

contemplar o usuário de forma integral, valorizando suas diferentes dimensões nas esferas 

biológica, psicológica e social (GÖTTEMS et al., 2009). 

Ressalta-se ainda que no ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

legitimou a cidadania como um direito da criança e a sua promoção como um dever do Estado 

e da sociedade. Além disso, enfatiza-se a criação, na década de 1980, do PAISM e do PAISC 

pelo MS, os quais passaram a empenhar em muitas ações cujos objetivos consistiam em 

aumentar o acesso, melhorar a qualidade e humanizar o cuidado às crianças. Dentre estas 

ações, destaca-se a Estratégia de Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância 

(AIDPI) e o Programa Saúde da Família (PSF), que foi implantado no Brasil em 1994, com o 

objetivo de substituir o modelo de atenção, até então de caráter eminentemente 

assistencialista, curativo, medicalizante e hospitalocêntrico (VASCONCELOS et al., 2009). 

Assim, o PSF é definido como um modelo de assistência à saúde cujo objetivo é 

desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, família e comunidade, por 

meio do trabalho em equipes de saúde, responsáveis pelo atendimento na unidade local e na 

comunidade, no nível da atenção básica (AGUIAR, 2011, p 119). 

Entretanto, com vistas à organização desta atenção, que busca cumprir com os 

princípios de integralidade, universalidade e equidade do SUS, em 1996 o PSF passou a ser 

considerado não mais como um Programa, mas sim, como uma Estratégia de mudança do 

modelo assistencial (GÖTTEMS et al., 2009). 

Neste ínterim, faz-se oportuno versar que a ESF dispõe de um conjunto de ações mais 

ampliadas que abrangem a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Nela o enfoque familiar possui 

características diferentes do modelo hegemônico, pois tem caráter participativo, pressupõe a 

integração das ações, enfatizando-se o trabalho em equipe e as necessidades da população, 

sendo as Unidades Básicas de Saúde portas de entrada dos usuários ao sistema de saúde. Tudo 
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isso para instigar a concretização de novas práticas que aproximem as abordagens clínicas e a 

promoção da saúde (GÖTTEMS et al., 2009; BICUDO, 2010). 

Destaca-se que uma das populações prioritárias no âmbito da ESF é a infantil, por 

constituir grupo vulnerável, sujeito a altos índices de morbidade e mortalidade por causas 

totalmente evitáveis e preveníveis. E esta vulnerabilidade está relacionada à desigualdade 

social, tão bem observada atualmente, bem como à própria política do País, que tenta 

transferir para a família a responsabilidade pelo cuidado integral à criança, enquanto o Estado 

intervém minimamente (BRASIL, 2004b). 

 Neste contexto, ressalta-se a importância da atuação comprometida dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS), os quais têm a possibilidade e a grande oportunidade de 

contemplar a criança nos seus espaços de convívio, como o seu domicílio ou creche/escola, o 

que amplia sua capacidade de atuação na prevenção de doenças, na promoção da saúde e na 

identificação de necessidades especiais em tempo oportuno (BRASIL, 2004b). 

Assim, por meio de ações educativas em saúde, os ACS participam diretamente do 

cuidado às crianças adscritas na sua área de abrangência, favorecendo a redução dos índices 

de mortalidade e de hospitalizações, por meio de medidas de baixa complexidade tecnológica 

e de alta eficácia. Tais medidas compreendem a busca ativa das crianças faltosas ao 

calendário de consulta na ESF, o incentivo ao aleitamento materno exclusivo, a prevenção das 

Infecções Respiratórias Agudas (IRAs), a observação do calendário vacinal e 

encaminhamento das vacinas atrasadas, a prevenção de desidratação através da TRO, dentre 

outras medidas (BRASIL, 2004b). 

Desta forma, o ACS estende o acesso às ações e serviços de informação e promoção 

social e de proteção da cidadania, além de participar do acompanhamento e da educação 

específica em saúde. 

Na perspectiva do cuidado infantil, destaca-se também o papel da família, primeira 

conhecedora das necessidades das suas crianças e protagonista no processo saúde/doença. 

Versando sobre este tema, estudo realizado por Bustamante e Trad (2007) com famílias de um 

bairro do subúrbio ferroviário de Salvador/BA, evidenciou que elas apresentam mais 

preocupações com as crianças pequenas, em virtude do fato de não poderem comunicar suas 

necessidades e sentimentos. Consideram que as mesmas, nos primeiros anos de vida, são mais 

vulneráveis a doenças, por isso, necessitam de cuidados mais intensos, devendo as mães estar 

sempre próximas, renunciando aos seus próprios interesses.  

Os autores evidenciaram ainda que as famílias direcionam o cuidado às suas crianças, 

distinguindo-as quanto ao gênero. Assim, consideram que a menina precisa de mais cuidados 
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corporais – na roupa, higiene, penteado, arrumação, e de maior vigilância, enquanto o menino 

necessita de mais controle e diálogo, especialmente com o pai (BUSTAMANTE; TRAD, 

2007). 

Percebe-se também que o cuidado é centrado na mãe, deixando-se de incluir outras 

pessoas que podem ter participação ativa. Essa realidade perpetua a tendência encontrada 

entre profissionais de saúde de focalizar suas intervenções nas mulheres, vistas 

exclusivamente como mães (BUSTAMANTE; MCCALLUM, 2010). 

Além desta perspectiva de cuidado à criança pela própria família, o qual figura como o 

mais integral, pois esta é a maior conhecedora das necessidades dos seus membros, destaca-se 

também o cuidado realizado através de Visitas Domiciliárias (VD) no âmbito da ESF. 

Seguindo a recomendação do MS, através da publicação da Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, esta visita figura como grande 

oportunidade para serem colocados em prática os princípios da educação em saúde. Tem 

como um dos seus objetivos trabalhar a Primeira Semana de Saúde Integral, na qual o 

profissional dialoga com os usuários sobre assuntos fundamentais para a saúde do bebê, como 

a triagem neonatal, incentivo ao aleitamento materno exclusivo, imunizações, cuidados gerais, 

dentre outros (BUSTAMANTE; MCCALLUM, 2010). 

A literatura aponta que a educação em saúde figura com uma prática indispensável ao 

cuidado infantil, ao proporcionar aproximação do profissional com a família, permitir 

acompanhar o seu crescimento e o desenvolvimento de forma integral e, assim, melhorar a 

qualidade de vida dos usuários. Neste ínterim, afirma-se que esta forma de cuidado à criança 

remete ao empoderamento e protagonismo das mães ou cuidadores no processo saúde/doença 

(FREIRE, 2003; MORIN, 2010). 

Neste contexto, Queiroz (2004) afirma que se faz necessária a urgente reorientação da 

atenção à saúde da criança e da família, na qual o profissional atue junto aos pais e/ou 

responsáveis, de forma que estes sejam os protagonistas, e não meros receptores de 

informações, o que facilita a aprendizagem das situações e desafios do processo saúde-

doença. 

Assim, o objetivo da educação em saúde voltada para as crianças não é fazer com que 

o próprio profissional decida as condutas que os pais devem tomar diante de situações 

específicas, mas sim incentivar a criação de meios para que, conjuntamente, seja encontrada a 

melhor forma de cuidar da saúde. Desta forma, os próprios usuários adquirirão atitudes 

conscientes, decidindo por seu projeto de vida, fundamentado segundo os valores apoiados 

nas suas percepções, conhecimentos e experiências pessoais (QUEIROZ, 2004).  
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No entanto, percebe-se que o modelo biomédico, assegurado pelo paradigma 

positivista, exerce forte influência até mesmo nas ações que buscam a reorientação, pois 

muitas propostas de educação em saúde ainda permanecem centradas na transmissão de 

conhecimentos fundados nas concepções dos profissionais. E, nem sempre consideram o saber 

das famílias, a existência de práticas populares, as representações sobre o processo saúde-

doença, enfim, as condições existenciais no processo de ensino e de aprendizagem 

(QUEIROZ, 2004). 

Por causa desta realidade, por diversas vezes a satisfação dos usuários não é 

assegurada, pois o relacionamento destes com os profissionais se concretiza de forma 

assimétrica e coercitiva, faltando informações sobre o significado que atribuem ao processo 

saúde-doença (QUEIROZ, 2004). 

Diante destas considerações, urge a necessidade de uma verdadeira reorientação do 

cuidar, na qual os profissionais devem estar dispostos a enfrentar os desafios do caminhar 

contra-hegemonicamente, cuidando da criança e da sua família de forma integral e 

interdisciplinar. 

No que tange à integralidade do cuidado à criança, a literatura aponta como 

fundamental, uma vez que compreende ações de prevenção e assistência a agravos com 

objetivos que priorizam, além da redução da MI, a diminuição da incidência dos danos a 

crianças com vulnerabilidade social, o atendimento às situações de agravos ou doenças, a 

reabilitação e o compromisso de se prover qualidade de vida (SOUZA et al., 2013). 

Desta forma, a atenção integral à saúde na infância organiza-se em três principais 

eixos, que compreendem ações que vão desde o período antes da gestação, o pré-natal e a 

atenção ao parto e ao puerpério, passando pelos cuidados com o recém-nascido, entre os quais 

o acompanhamento do CD, imunização, triagem neonatal, aleitamento materno, doenças 

prevalentes da infância e ações educativas. A integralidade também é vista no sentido da 

organização integrada dos diversos níveis de complexidade de atenção à saúde, e corresponde 

a um dos princípios fundamentais do SUS (SOUZA et al., 2013; MENOSSI, 2008). 

Nesse contexto, a prática interdisciplinar mostra-se como recurso que pode permitir a 

construção da integralidade em saúde, pois a articulação de diversos saberes é fundamental 

para que sejam contempladas as múltiplas dimensões que compõem o cuidado à criança 

(MENOSSI, 2008). 

Infelizmente, muitas vezes este modelo ideal de reorientação do cuidado à criança não 

é visto na realidade da prática profissional, pois as atividades preventivas e promocionais 

realizadas no âmbito da ESF demonstram que esta surge apenas como um suporte do hospital 
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e mais um local de atendimento médico. Assim, acaba reproduzindo o modelo tradicional em 

novas roupagens (COSTA et al., 2011; RONCALLI, 2006). 

 

3.3 A (O) ENFERMEIRA (O) E O ACOMPANHAMENTO COLETIVO DO CD DA 

CRIANÇA  

 

Uma das formas de se colocar em prática a educação à saúde através da 

metodologia de trabalho em grupo, diz respeito ao acompanhamento coletivo do CD da 

criança, realizado na ESF.  

De acordo com Macedo (2010) e Monteiro et al. (2011b), este acompanhamento 

figura como uma alternativa possível para a reorientação do modelo biomédico, ao 

operacionalizar um cuidado coletivo, baseado na educação em saúde e na troca de 

conhecimentos, com a participação ativa dos usuários e visualização da criança integralmente. 

Esta nova forma de acompanhamento é concretizada através da prestação de um 

cuidado voltado para crianças com faixas etárias semelhantes, para facilitar a condução do 

processo educativo. Seu objetivo principal é superar a lógica de que o profissional é o 

protagonista neste processo, sendo as mães meras receptoras de informações. Assim, busca 

promover o empoderamento dos usuários para que participem ativamente no momento da 

assistência e compreendam as ações de promoção da saúde e prevenção de agravos que são 

dialogadas (PALANGANA, 2001). 

Nesta perspectiva, são as mães quem realizam o acompanhamento, através de uma 

partilha inicial sobre como vai a saúde da criança e da família, nos aspectos de alimentação, 

eliminações vesical e intestinal, higiene corporal e oral, sono e repouso, imunizações e 

prevenção de acidentes. Em seguida, as próprias mães ou cuidadores pesam a criança e 

realizam o exame físico e a medição dos dados antropométricos, sob a supervisão direta do 

enfermeiro ou da equipe multiprofissional (MONTEIRO et al., 2011b). 

Percebe-se que esta forma de atenção às crianças e seus familiares está permeada pelo 

modelo de vigilância à saúde, o que extrapola o paradigma positivista e envereda no da 

promoção à saúde. Assim, há concretamente a inclusão dos usuários como protagonistas no 

processo de cuidar, os quais passam a ser vistos como portadores de uma subjetividade que 

deve ser levada em consideração (MONTEIRO et al., 2011b). 

A promoção da saúde corresponde a uma ferramenta de capacitação da comunidade 

para que esta possa ser ativa no processo saúde-doença e conheça, antecipadamente, as ações 

que poderão ser tomadas para a melhoria da sua qualidade de vida. Assim, a saúde passa a ser 
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vista como um recurso para a vida, para que os indivíduos atinjam estado de completo bem-

estar físico, mental e social (BRASIL, 2002). 

Durante a operacionalização do acompanhamento coletivo analisado em um estudo, 

verificou-se que as enfermeiras atuavam tendo o diálogo e o compartilhamento de 

informações como ferramentas para a utilização de uma abordagem problematizadora junto 

aos usuários. Este fato favorecia a construção da reflexão nestes e a participação ativa no 

processo de cuidar das suas crianças (MONTEIRO et al., 2011b).  

É importante refletir que a postura acolhedora deve estar presente em todas as relações 

e encontros que se fazem na vida, expressando aproximação, ou seja, uma atitude de inclusão. 

Assim, quando o acolhimento é praticado nas ações de atenção e gestão nos serviços de saúde, 

favorece a construção de vínculos entre a equipe e os usuários, os quais poderão ter maior 

confiança para com aqueles. Além de que pode contribuir para a promoção da cultura de 

solidariedade e para a legitimação do sistema público de saúde (BRASIL, 2006).  

Esta aproximação do profissional com a criança e sua família propicia o conhecimento 

da realidade da população adscrita e atendida no serviço, bem como a troca e socialização de 

informações entre a comunidade e os profissionais (PEDROSO; ROSA, 2009).  

Destaca-se ainda que o ambiente de realização do acompanhamento coletivo do CD, 

bem como o humor e a motivação do profissional que o realiza, interferem decisivamente na 

sua qualidade. Assim, quando é realizado em uma sala ampla, arejada, com brinquedos, 

colchonetes, desenhos e materiais necessários para o acompanhamento, percebe-se que o 

humor tanto dos profissionais, como das crianças e seus familiares muda, pois foge um pouco 

da lógica da sala fria, com a presença de uma mesa que de certa forma distancia os sujeitos 

envolvidos (FIGUEIREDO; MELLO, 2003).   

Ressalta-se que a vivência dos usuários no acompanhamento do CD infantil possibilita 

a construção da sua percepção sobre o mesmo, através das interpretações adquiridas a partir 

das interações passadas e atuais, o que permite identificar o contexto geral do fenômeno 

(HINDS, CHAVES, CYPRESS, 1992). 

Neste sentido, destaca-se que os responsáveis pelas crianças sentem-se motivados para 

continuar levando-as para as consultas, e se identificam com a enfermeira quando esta vê os 

usuários como seres humanos únicos, e os trata com ternura e respeito, apresentando-se, 

cumprimentando-os e chamando-os pelo nome. Desta forma, a população passa a construir 

interpretações positivas sobre o cuidado, pois encontram um ambiente acolhedor, e 

profissionais que entendem, escutam, respeitam e estão disponíveis (PEDROSO; ROSA, 

2009).  
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Diante destas considerações, afirma-se que tanto os usuários como os enfermeiros 

compartilham o fato de que são conscientes da importância do acompanhamento periódico e 

sistemático do acompanhamento do CD das crianças, como preconizado pelo MS. Afirmam 

que seu principal objetivo incide na redução da MI e da ocorrência das doenças prevalentes na 

infância (CAMPOS et al., 2011). 

Ressalta-se assim que o reconhecimento compartilhado desta ação poderá 

proporcionar a implementação de políticas públicas que busquem a integralidade na 

assistência e a contribuição para a formação interdisciplinar dos profissionais de saúde 

(MONTEIRO et al., 2011b). 

Apesar desta reorientação perceptível no modelo assistencial, é de grande relevância 

inferir que o modelo biomédico, pautado no paradigma positivista, é bastante presente na 

atual conjuntura da sociedade, pois o acompanhamento do CD individual ainda é existente e, 

diga-se de passagem, necessário, pois os usuários também necessitam de uma assistência mais 

particular. Assim, corrobora-se a ideia de Kunh (1979) acerca da coexistência dos 

paradigmas, numa perspectiva de rupturas descontínuas e revolucionárias.  

Por este motivo que, para atender ao anseio da demanda que sente a necessidade de 

permanecer sendo atendida pelo modelo biomédico, faz-se necessário intercalar o 

acompanhamento coletivo com o individual, já que este modelo está incutido na população. 
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Metodologia 

“O dever é uma coisa muito pessoal; decorre 

da necessidade de se entrar em ação, e não da 

necessidade de insistir com os outros para que 

façam qualquer coisa.” 

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa, 

tendo como método a pesquisa-ação. Esta, de acordo com Thiollent (2008), permite o 

planejamento, implementação, descrição e avaliação de uma modificação na prática, partindo 

de um problema ou situação que é vivenciada pelos participantes da pesquisa, com a busca da 

sua resolução coletiva. Por isso, o estudo parte dos fatos observados no local da pesquisa, 

ocasionando a transformação tanto dos pesquisadores quanto dos participantes que estão 

envolvidos no contexto social, com a intervenção concomitante à pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (2007), os estudos exploratórios possuem a intenção 

de apresentar determinado fenômeno, produzindo familiaridade na visão do pesquisador. Já o 

estudo descritivo possui o propósito de observar, descrever e explorar determinados aspectos 

do fenômeno estudado, possibilitando, dessa forma, o aperfeiçoamento da experiência do 

autor em uma determinada situação (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

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

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

atitudes correspondentes ao universo que integra as relações humanas (MINAYO, 2008). 

 

4.1.1 Referencial teórico-metodológico 

 

Como norteador para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos a pesquisa-ação, 

cuja estratégia metodológica articula a pesquisa com a ação, ou seja, busca a identificação dos 

problemas pelos próprios sujeitos da pesquisa, bem como a resolução destes no decorrer do 

estudo e de maneira coletiva. Assim, todas as decisões são tomadas em conjunto, entre 

pesquisadores e pesquisados (THIOLLENT, 2008). 

A utilização desse tipo de abordagem metodológica apresenta efeito relevante na 

transformação da realidade vivenciada pelos grupos envolvidos na pesquisa, uma vez que as 

pessoas tendem a mudar suas atitudes mais facilmente quando atraídas por questões grupais. 

Assim, identifica-se na pesquisa-ação uma atitude dialógica crítica e reflexiva, permitindo dar 

voz, vez e oportunidade de expressão a esses sujeitos, de forma a viabilizar os objetivos 

propostos pelo estudo (SILVA et al., 2011) 

A consecução da pesquisa-ação, segundo Thiollent (2008) compreende um 

conjunto de 12 fases, que se comunicam e sofrem interligações no decorrer do estudo, a saber: 

fase exploratória; tema da pesquisa; colocação dos problemas; lugar da teoria; hipóteses; 

seminário; campo de observação, amostragem e representatividade qualitativa; coleta de 

dados; aprendizagem; saber formal e saber informal; plano de ação; e, divulgação externa.  



43 

 

Devido a essa complementaridade entre as fases e as trocas de saberes e 

prioridades por parte dos sujeitos, o planejamento das etapas da pesquisa-ação torna-se muito 

flexível, iniciando com a fase exploratória e terminando com a divulgação dos resultados. 

Esta flexibilidade permite que suas etapas sejam adaptadas conforme as circunstâncias 

surgidas no decorrer da pesquisa e de acordo com a dinâmica do grupo. As demais etapas são 

intercaladas no decorrer do processo (THIOLLENT, 2008). 

Este método de estudo encontra ambiente favorável de realização, na inquietação 

de pesquisadores que não querem limitar suas investigações aos aspectos acadêmicos e 

burocráticos, e sim, buscam o envolvimento e participação ativa dos atores, na realidade onde 

os fatos são observados (THIOLLENT, 2008).  

Ao possibilitar a utilização do conhecimento dos participantes, como sujeitos que 

colaboram, propõem e implementam mudanças em suas atividades práticas, a pesquisa-ação 

possui um potencial gerador de satisfação, em decorrência do comprometimento dos sujeitos 

com os resultados (GRITTEM; MEIER; ZAGONEL, 2008). 

Na área da saúde, esse tipo de pesquisa é utilizado especialmente nas ações de 

saúde coletiva, pois na interação e cooperação dos atores ocorre a construção social de 

conhecimento. Para tanto, há uma interação horizontal entre o pesquisador e os participantes, 

permitindo o acontecimento da intervenção concomitante com a pesquisa (GRITTEM; 

MEIER; ZAGONEL, 2008; ENDERS; FERREIRA; MONTEIRO, 2010; SILVA et al., 2011). 

A metodologia da pesquisa-ação pode ser aplicada em diversas situações no 

âmbito da enfermagem, podendo ser adotada na assistência direta ao cliente, nas atividades de 

educação em saúde e na prática docente. Especificamente nos estudos de ação comunicativa, a 

pesquisa-ação pode ser consolidada através da elaboração de um material didático de 

comunicação (como vídeo, cartilha, protocolo, jornal, panfleto, manuais). Dessa forma, a 

criação ou funcionamento desse tipo de material representa resultado satisfatório da 

investigação (MONTEIRO et al., 2011b). 

 

 

 

4.2 LOCAIS DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido em ESF localizadas nos Distritos Sanitários Oeste e Norte, 

do município de Natal/RN, especificamente as ESF de Cidade Nova (ESFCN), Felipe 



44 

 

Camarão Básica (ESF FC Básica) e Felipe Camarão Mista (ESF FC Mista), localizadas no 

Distrito Oeste, e a ESF de Igapó (ESFI), presente no Distrito Norte II. 

A ESF Cidade Nova está localizada no bairro de Cidade Nova, o qual foi povoado no 

final da década de 1960, pela migração de pessoas de baixa renda que almejavam instalar-se 

na cidade, ocupando locais distantes do centro da Capital. Esses primeiros moradores 

encontraram na indústria do lixo presente no bairro, um local de sobrevivência. 

Recentemente, este lugar foi desativado, sendo substituído por uma cooperativa de catadores 

de materiais recicláveis (NATAL, 2014). 

Possui cerca de 17.181 mil habitantes, formada em sua maioria, por jovens de 10 a 24 

anos, destes, 51,85% do sexo feminino. Em relação ao número de crianças, cerca de 1.414 mil 

habitantes compreende a faixa etária de 0 a 4 anos, representando 8,23% da população do 

bairro. Quanto a infraestrutura, 95% da área é drenada e pavimentada, tendo 97% das 

residências com água encanada e 83% com esgotamento sanitário. A média da renda familiar 

é de aproximadamente 2,33 salários mínimos (NATAL, 2014). 

O bairro não possui equipamentos desportivos e de segurança pública. Como 

equipamento urbano, conta apenas com uma feira, sendo ausentes praças e quadras. 

Contempla quatro assentamentos precários, denominados área do Detran, Promorar, Palha e 

Urubu. Em seu território há uma zona de proteção ambiental I, importante área que garante a 

demanda de água potável da cidade. Detém como único serviço de saúde oferecido a ESF 

(NATAL, 2014). 

Esta é composta por quatro equipes de Saúde da Família, cada qual com: um médico, 

uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem, de cinco a seis ACS, um dentista e um auxiliar 

de consultório dentário. Em relação ao quantitativo geral de profissionais da Unidade, existem 

03 Auxiliares de Serviços Gerais, 01 Diretora, 01 Auxiliar em administração 02 Arquivistas, 

01 Nutricionista, 04 Enfermeiras, 04 Médicos, 08 Técnicos em enfermagem, 21 ACS, 02 

Dentistas e 02 Técnicas em saúde bucal. Totalizando, assim, 49 profissionais.  

As ESF Felipe Camarão Básica e Mista estão localizadas no bairro de Felipe Camarão, 

o qual recebeu, inicialmente, o nome de Peixe-boi devido à existência de peixes enormes nas 

margens da localidade, segundo os relatos de antigos moradores. Localizado distante dos 

bairros centrais, na década de 1960/1970, era constituído por granjas e grandes propriedades 

de terras. Tem no seu topônimo uma homenagem ao maioral dos Potiguaras, um chefe 

indígena aliado dos Portugueses na luta contra os Holandeses (NATAL, 2014). 

O bairro conta com uma população de 55.084 mil habitantes, produz 21,92 toneladas 

de lixo domiciliar, possui 82% da sua área drenada e 83%, pavimentada. Apresenta três áreas 
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aptas para a prática do desporto por parte dos moradores, sendo duas quadras e um 

minicampo. No quesito segurança pública, Felipe Camarão conta com duas delegacias 

distritais e duas bases comunitárias. Além disso, possui três praças e três feiras como 

equipamentos urbanos (NATAL, 2014). 

Em relação à saúde, conta com duas Unidades Básicas de Saúde, uma Unidade Mista 

Maternidade e uma clínica especializada. A ESF FC básica é formada por quatro equipes de 

saúde da família, e em cada uma delas há um médico, uma enfermeira, um dentista, um 

técnico de higiene dentária (THD), dois técnicos de enfermagem e seis ACS. Atualmente a 

esta Estratégia está carente de um THD e um técnico de enfermagem em uma equipe e em 

outra está faltando um ACS. 

A ESF Mista recebe este nome em virtude do fato de serem oferecidos tanto serviços 

de Atenção Básica como de Alta complexidade através da Maternidade. É formada por seis 

equipes de ESF, e em cada uma delas há um médico, um enfermeiro, um dentista, um técnico 

de higiene dentária (THD), dois técnicos de enfermagem e seis ACS. Atualmente a ESF está 

carente de cinco ACS, dois dentistas, dois THD e dois técnicos de enfermagem. 

Por fim, a ESF Igapó, está localizada no bairro de Igapó, situado na zona norte da 

cidade do Natal. Segundo o historiador potiguar, Câmara Cascudo, o nome Igapó é de origem 

indígena e significa água que invade, enchente, alagado. Compreende uma área de 215,73 há, 

com uma população de 28.336 habitantes e possui 70% de sua área drenada e pavimentada. 

Produz diariamente cerca de 15 toneladas de lixo domiciliar. A sua área é dividida entre 04 

conjuntos habitacionais e 13 loteamentos (NATAL, 2014). 

Como equipamentos urbanos e serviços o bairro possui: 04 escolas municipais e 01 

estadual; 04 creches municipais; 02 unidades básicas de saúde; 02 quadras de esportes; 01 

base de polícia militar e subordinadas; 04 praças; 01 feira e 01 cemitério (NATAL, 2014). 

A ESF é composta por 03 equipes, cada qual possuindo um médico, um dentista, um 

THD, uma enfermeira, dois técnicos de enfermagem e seis ACS, totalizando 12 profissionais 

em cada equipe e 36 profissionais ao todo.  

Para a escolha destas Unidades, foram seguidas algumas etapas, a saber: a 

pesquisadora entrou em contato com todas as ESF do município de Natal, a fim de identificar 

em quais delas haveria enfermeiras (os) com experiência mínima de seis meses no 

acompanhamento coletivo do CD da criança. Assim, foram contatadas, por meio de telefone, 

as referidas ESF, das quais em apenas quatro delas havia profissionais com a experiência 

supracitada.  
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Após a aproximação inicial com as ESF supracitadas, partiu-se especificamente para o 

contato com as enfermeiras, a fim de ser marcada uma data para apresentação do projeto de 

pesquisa, com o objetivo de obtermos a confirmação de interesse de participação na pesquisa 

pelas mesmas. Ressalta-se que todos os sujeitos que foram contatados concordaram em 

participar, o que definiu os locais de estudo já referidos.  

No item referente aos resultados e discussão, estas ESF foram designadas pelos termos 

ESF 1, ESF 2, ESF 3 e ESF 4, em ordem aleatória, a fim de garantir o seu anonimato. 

 

4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A população constituiu-se de um total de 11 enfermeiras, sendo quatro da ESF de 

Cidade Nova, uma da ESF de Felipe Camarão Básica, três da ESF de Felipe Camarão Mista e 

três da ESF de Igapó.  

Os participantes foram selecionados por amostra intencional, que segundo Thiollent 

(2009) trata-se de um número reduzido de pessoas que são escolhidas propositalmente em 

função da relevância ou representatividade social que elas apresentam em relação ao tema 

pesquisado. Essa representatividade expressiva é dada por uma avaliação da relevância 

política do grupo e das ideias que veiculam dentro de certa conjuntura. 

Após o levantamento de todas as ESF do município de Natal, a pesquisadora seguiu 

com a realização de contato telefônico para cada uma, a fim de identificar aquelas nas quais 

houvesse enfermeiras (os) experientes no acompanhamento coletivo do CD da criança. Nestes 

casos, as mesmas eram convidadas a assistir a apresentação do projeto da pesquisa para 

averiguarem interesse em participar da mesma. 

Para a inclusão dos participantes, utilizaram-se como critérios ser enfermeira (o), ter 

experiência mínima de seis meses no acompanhamento coletivo do CD da criança e trabalhar 

na ESF selecionada. Foram excluídas as enfermeiras que não realizam a prática do 

acompanhamento coletivo do CD da criança.  

A fim de conhecer as participantes do estudo, solicitou-se o preenchimento de um 

questionário composto por questões fechadas e abertas e dividido em três partes, a saber: 

dados de identificação; dados da formação e situação funcional (APÊNDICE A), através do 

qual se pôde realizar a caracterização das mesmas quanto aos aspectos de sexo, faixa etária, 

estado civil, religião, tempo de formação, instituição em que se graduou, se possui alguma 

especialização ou outra pós-graduação, forma de ingresso na ESF em que trabalha e tempo de 

atuação na mesma. 



47 

 

Para garantir o anonimato dos participantes, optou-se por identificá-los através da 

codificação de sua função, Enfermeira (ENF), seguido por algarismo arábico em ordem 

crescente de sua realização (ENF 1, ENF 2, assim sucessivamente, até ENF 11). 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

4.4.1 Etapas do desenvolvimento da pesquisa-ação 

 

Foram descritas neste tópico as etapas percorridas para a realização da pesquisa-

ação, com a finalidade de atender aos requisitos de cientificidade no desenvolvimento do 

estudo e garantir o alcance dos objetivos propostos. Assim, contemplam-se os seguintes 

passos: diagnóstico situacional da realidade, planejamento das ações, implementação das 

mudanças planejadas e avaliação das ações pelos participantes envolvidos. 

 

4.4.1.1 O diagnóstico situacional da realidade 

 

A partir da disposição das convidadas em fazer parte do estudo, bem como após a 

a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFRN, a pesquisadora 

seguiu com a realização do diagnóstico situacional, o qual, segundo Thiollent (2009), 

investiga a realidade vivenciada pelos participantes. Assim, buscou-se levantar a realidade 

atual do acompanhamento coletivo do CD da criança nas ESF incluídas no estudo. Para tanto, 

foram utilizadas as técnicas de grupo focal e de observação participante junto às enfermeiras. 

O grupo focal deve conter no mínimo seis e no máximo 12 participantes, e 

consiste numa técnica rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e 

informações qualitativas, que permite identificar sentimentos, atitudes e ideias dos 

participantes, a respeito de determinado assunto ou atividade. A discussão grupal é estimulada 

quando o entrevistador utiliza perguntas abertas, as quais exploram os pontos importantes a 

serem identificados (GATTI, 2005; MINAYO, 2010; POPE; MAYS, 2009).  

A escolha pelo procedimento de grupo focal como técnica central para o 

desenvolvimento desta etapa do estudo é justificada pela possibilidade de melhor interação 

entre pesquisador e participantes, assim como por caracterizar-se como método que produz 

resultados eficientes no que se refere a opiniões e assuntos relacionados ao prisma da 

sociedade (MINAYO, 2010). 
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E na observação participante, o pesquisador acompanha sistematicamente 

indivíduos e rotinas, em contato direto com os observados, com a intenção de analisar o 

comportamento e relacionamentos ocorridos no cotidiano (POPE; MAYS, 2009). 

Ressalta-se que a etapa de marcação do primeiro grupo focal foi bastante 

desafiante para a pesquisadora, em virtude do fato de choque de horários entre as enfermeiras, 

o que impedia a realização do mesmo, cuja metodologia exige a presença de, no mínimo, seis 

participantes. Assim, apesar da população do estudo ter sido de 11 enfermeiras, figurou como 

um enorme desafio reunir, no mínimo, seis. Em virtude deste fato, o período para a coleta dos 

dados estendeu-se bastante, visto que a previsão era concluí-la entre abril e maio de 2014, 

porém, terminou apenas no início de novembro.  

O primeiro grupo focal ocorreu no Departamento de Enfermagem da UFRN, 

especificamente na Sala 14, em uma sexta-feira a tarde do mês de maio de 2014, sendo o 

turno mais conveniente para as participantes. O espaço físico foi organizado com as cadeiras 

em forma de semicírculo para melhor interação, e a sala foi organizada de forma a criar um 

ambiente acolhedor. O mesmo contou com a presença da moderadora (pesquisadora), que o 

conduziu, e de quatro secretárias, bolsistas de iniciação científica, que observavam e 

registravam o início de cada fala.  

Neste grupo foi apresentada às participantes, que eram em número de seis, a 

seguinte questão norteadora (APÊNDICE B): como ocorre a operacionalização do 

acompanhamento coletivo do CD da criança na ESF em que você trabalha? Todas 

participaram ativamente e compartilharam a necessidade de reorientação do cuidado no 

acompanhamento coletivo do CD da criança, a fim de torná-lo mais sistematizado, sendo 

necessária uma maior participação da equipe e a construção de uma ficha de registro que 

facilitasse a operacionalização do cuidado.  

A fim de realizar a caracterização dos sujeitos, foi aplicado, no início do encontro, 

um questionário às enfermeiras para a realização da sua caracterização. Após assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), e do Termo de 

autorização para gravação da voz (APÊNDICE D) pelas participantes, o grupo focal foi 

gravado, contando com a colaboração de quatro bolsistas vinculadas ao projeto de dissertação 

da mestranda. As mesmas realizaram a observação não participante, e anotaram tudo aquilo 

que não pode ser captado pelo gravador, como expressões faciais e corporais, reações, dentre 

outros aspectos. Posteriormente, as falas foram transcritas na íntegra por estas bolsistas no 

programa Microsoft Word 2010. 
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Concomitantemente à realização do mesmo, a pesquisadora agendava a 

observação participante com as enfermeiras, nas respectivas Estratégias em que trabalham, a 

fim de identificar a realidade do fazer, realizando registros fotográficos e em diário de campo.  

Através desta observação, a pesquisadora foi inserida no processo de trabalho das 

enfermeiras que realizavam o acompanhamento coletivo, e, juntas planejaram e 

implementaram as ações necessárias para a melhor sistematização deste fazer. 

 

4.4.1.2 O planejamento das ações 

 

A partir da avaliação minuciosa das informações obtidas na etapa do diagnóstico 

situacional, as necessidades, dificuldades e expectativas observadas foram expostas para as 

participantes por meio de apresentação em data show, na ocasião de um segundo grupo focal, 

o qual contou com a participação de sete enfermeiras. No mesmo, os atores sugeriam e 

concordavam com o que era apresentado, afirmando a necessidade da sistematização do 

acompanhamento coletivo do CD da criança. 

Assim, foi possível a realização do planejamento das ações pelas próprias 

enfermeiras, as quais levantaram a necessidade da construção de um check-list norteador para 

os profissionais, bem como, a concretização de uma educação permanente em saúde para 

sensibilizá-los quanto à importância deste fazer coletivo. 

Ressalta-se que para a construção conjunta deste check-list, foi marcado um 

terceiro grupo focal. Além disso, planejou-se a elaboração de uma Cartilha sobre o 

Acompanhamento Coletivo do CD da Criança, a fim de torná-lo o mais legitimado possível, 

sob a futura validação a nível municipal.  

 

4.4.1.3 Implementação das ações planejadas 

 

No dia previsto para ocorrer o terceiro encontro grupo focal, apenas duas 

enfermeiras estavam presentes e as demais desmarcaram minutos antes do início do grupo. 

Diante de várias vezes já terem sido cancelados outros grupos focais por semelhante motivo, e 

tendo-se em vista o reduzido tempo disponível para o término deste estudo, a pesquisadora 

responsável orientou para que, ao invés de ser realizado um grupo focal, fosse desenvolvida 

uma roda de conversa, pois não havia o número ideal de sujeitos que deveriam compor 

aquele, ou seja, seis pessoas.  
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A roda de conversa foi escolhida por ser uma técnica que não possui uma 

exigência quanto ao número de participantes, além de seu caráter criador, dialógico e 

integrador. Também favorece a articulação dos processos de reflexão, discussão, análise e 

socialização de ideias (RYCKEBUSCH, 2011). 

Assim, nesta roda foi possível a construção do check-list, o qual passou pela 

avaliação das demais enfermeiras participantes da pesquisa. Ressalta-se que, no decorrer desta 

roda de conversa, as duas enfermeiras expuseram que este instrumento deveria ser, na 

verdade, norteador para o acompanhamento do CD individual, ficando anexado ao prontuário 

familiar a cada consulta, pois facilitaria sobremaneira o processo de trabalho. E o mesmo não 

seria preenchido durante o fazer coletivo, serviria apenas como norteador, para que o foco 

seja realmente o diálogo e a promoção à saúde, sem a preocupação com o preenchimento de 

papéis. No caso, quando for acompanhamento coletivo, ficou acordado de registrar no 

prontuário apenas “acompanhamento coletivo do CD da criança” e focar mais na Caderneta 

de Saúde da Criança e na interação com as mães ou cuidadores. 

O check-list construído foi testado pelas enfermeiras no serviço durante uma 

semana, a fim de averiguar sua aplicabilidade. A construção da Cartilha continuará após o 

término desta pesquisa, uma vez que necessita da validação pela Secretaria de Saúde do 

Município.  

No tocante às capacitações, não foi possível, neste estudo, sua realização de forma 

satisfatória, visto que, apesar das enfermeiras demonstrarem o desejo de participação nas 

mesmas, não encontravam dias favoráveis para sua realização, diante da sua agenda de 

trabalho sobrecarregada ou por motivos de licença ou período de férias da Unidade. Apenas 

na ESF 1 conseguiu-se realizar a capacitação, entretanto, contou com a participação apenas de 

três enfermeiras, visto que uma estava de licença, e de dois ACS, sendo que um destes se 

ausentou logo no início do encontro. Além disso, durante esta ação as enfermeiras voltaram a 

elencar os problemas inerentes à sua prática no fazer coletivo, remetendo ao diagnóstico 

situacional, e retornando o interesse para a reconstrução do check-list, o que fez com que a 

capacitação seguisse por rumos diferentes do planejado. Neste sentido, as pesquisadoras 

consideram que esta etapa não foi verdadeiramente implementada.  

Porém, este fato não representou perda para o estudo, visto que, conforme 

Thiollent (2008) as etapas da pesquisa-ação são muito flexíveis, adaptadas conforme as 

circunstâncias surgidas no decorrer da pesquisa e de acordo com a dinâmica do grupo.  Assim, 

mesmo estando na etapa da implementação das ações, pode-se voltar, sem problemas, ao 

diagnóstico situacional, conforme necessidade dos sujeitos.  
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4.4.1.4 Avaliação das ações pelas participantes envolvidas 

 

Ao final desta etapa, as enfermeiras receberam um instrumento de avaliação 

(APÊNDICE E), obedecendo a um padrão único, com o objetivo de serem identificadas as 

percepções das mesmas quanto ao conhecimento adquirido através da sua participação na 

pesquisa. 

 

4.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a análise desses dados obtidos nas etapas do diagnóstico situacional e 

avaliação das ações, foi tomado por base os estudos de Nicolino (2007) e Pereira (2007), que 

associam a pesquisa-ação à análise temática proposta por Paulo Freire (2003; 2005; 2010). 

Destaca-se que, em relação ao método Freireano, é utilizado, principalmente, na 

área educacional e parte da realidade dos educandos com o intuito de envolvê-los, 

favorecendo o processo de aprendizagem.  Tal método deseja a sua inclusão como pessoas 

ativas do processo, visando a corresponsabilização e a valorização do diálogo e da crítica, seja 

em situações de alfabetização de adultos ou de crianças, de ação sanitária, de evangelização, 

ou de formação de mão de obra técnica (FREIRE, 2003). 

Dessa forma, este método parte da criação de situações-problemas emergidas da 

realidade do ambiente em estudo, que serão descodificadas pelos grupos com colaboração do 

coordenador. Isso possibilita a conscientização dos sujeitos, levando-os a interpretação crítica 

da realidade e despertando o interesse pela mudança (FREIRE, 2003; 2005).  

Segundo este autor, faz-se imprescindível a ocorrência do diálogo entre os 

educadores-educandos e os educandos-educadores para que, a partir da situação presente, 

existencial e concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, seja organizado o 

conteúdo programático da situação. Acrescenta ainda que, para o diálogo ocorrer, é preciso 

haver amor, humildade e fé. Dessa forma, ele se fará em uma relação horizontalizada e gerará 

confiança (FREIRE, 2010). 

Esta realidade aponta o diálogo da educação como prática da liberdade, sendo 

possível realizar a investigação do chamado universo temático do povo ou o conjunto de seus 

temas geradores (FREIRE, 2010). 

São chamados geradores, porque, qualquer que seja a natureza de sua 

compreensão, bem como a ação por eles provocada, contêm em si a possibilidade de 
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desdobrar-se em outros temas que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser 

cumpridas (FREIRE, 2010). 

Faz-se necessário evidenciar que o que se pretende estudar é o pensamento-

linguagem do homem, referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade e a sua 

visão do mundo, em que se encontram envolvidos seus temas geradores (FREIRE, 2010). 

Neste sentido, em relação a estes, Freire (2010) evidencia que: 

A investigação do tema gerador, que se encontra contido no ‘universo temático 

mínimo’ (os temas geradores em interação) se realizada por meio de uma 

metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, insere ou 

começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo. Em todas 

as etapas da descodificação, estarão os homens exteriorizando sua visão do mundo, 

sua forma de pensá-lo, sua percepção fatalista das ‘situações-limites’, sua percepção 

estática ou dinâmica da realidade. E nesta forma expressada de pensar o mundo 

fatalistamente, de pensá-lo dinâmica ou estaticamente, na maneira como realizam 

seu enfrentamento com o mundo, se encontram envolvidos seus temas geradores 

(FREIRE, 2010, p. 55-56). 

 

Assim, é importante reenfatizar que o tema gerador não se encontra nos homens 

alheios à realidade em que vivem, só podendo ser compreendido na sua interação com o 

mundo. Investigar o tema gerador é identificar o pensar dos homens referido à realidade, ou 

seja, o seu atuar sobre a realidade. E, tanto os pesquisadores quanto os pesquisados, na 

investigação do tema gerador, são sujeitos protagonistas deste processo (FREIRE, 2010).  

Em síntese, a organização da análise temática segue as seguintes fases, a saber: 

 - Levantamento dos temas geradores: parte-se da seleção dos temas mais 

marcantes seguindo critérios de eleição. Freire (2003) destaca a seleção de 

palavras/frases/expressões de acordo com a sua riqueza fonética, dificuldades fonéticas e teor 

pragmático da palavra. Devem ser os mais significativos da vivência das pessoas envolvidas 

na ação (FREIRE, 2005). 

- Organização do material coletado: as falas foram transcritas na íntegra pelas 

bolsistas auxiliares do estudo, e tratadas para eliminar imperfeições ortográficas e reduzir 

vícios de linguagem, entretanto, sem prejuízo no seu sentido original. Em seguida ocorreu a 

identificação das participantes com seus respectivos códigos e a realização de leitura 

detalhada das respostas emitidas. Posteriormente, selecionaram-se as palavras, frases e 

expressões, de acordo com a frequência ou ênfase pelas participantes do estudo (FREIRE, 

2003). 

- Seleção e codificação de palavras e frases: selecionaram-se em ordem definitiva 

algumas frases que puderam ser agrupadas pela riqueza temática, codificando os temas 

geradores (FREIRE, 2003). 
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- Síntese das palavras e frases selecionadas: após serem selecionados e 

codificados os temas geradores, agruparam-se todos estes em grandes temas (FREIRE, 2005). 

Após esses passos e considerando o referencial teórico, criaram-se situações 

típicas existentes no grupo trabalhado. Essas foram situações-problemas que possuem 

elementos que foram descodificados pelas próprias participantes, com a colaboração do 

coordenador. A discussão sobre tais situações guiou os grupos à conscientização para que, 

concomitantemente, aplicassem na realidade (FREIRE, 2003). 

Posteriormente, foi organizado um relatório e discutido pelo grupo nas reuniões 

de avaliação, permitindo que todos os envolvidos partilhassem acerca da descodificação da 

realidade. Dessa forma, aproximaram-se os núcleos centrais das contradições principais e 

secundárias em que os indivíduos estão envolvidos (FREIRE, 2005). 

Enfim, os dados obtidos foram categorizados empiricamente, emergidos de 

acordo com as falas dos entrevistados e analisados conforme o referencial teórico-

metodológico adotado, ou seja, seguindo os passos da pesquisa-ação e tendo como 

direcionamento as ideias propostas por Freire (2000; 2005), envolvendo o levantamento e 

codificação dos temas geradores. A partir disto foram construídos os quadros temáticos 

dispostos nesse estudo. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Após a obtenção do termo de anuência da SMS (ANEXO A), em resposta ao 

ofício de solicitação para o desenvolvimento deste estudo (APÊNDICE F), o projeto foi 

aprovado pelo CEP da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com o parecer 

de número 562.315, CAAE 25984913.3.0000.5537 (ANEXO B). 

Após o recrutamento das participantes para os encontros, explicou-se a finalidade 

da pesquisa e a relevância da participação de todos na mesma, assim como foram dados 

esclarecimentos acerca da gravação das falas e registro fotográfico, solicitando anuência dos 

participantes. 

Por se constituir numa pesquisa envolvendo seres humanos, partimos do 

pressuposto de que este estudo oferece poucos riscos a integridade física, moral, social e 

econômica dos sujeitos participantes, uma vez que estarão asseguradas a confidencialidade e 

privacidade das informações, proteção da imagem, não estigmatização dos sujeitos e a não 

utilização das informações em prejuízo das pessoas envolvidas (FONTINELE JUNIOR, 

2003). 



54 

 

O curso da pesquisa se deu mediante o uso do TCLE, que foi assinado por todos 

os participantes do estudo. Aborda, em seu texto, as garantias asseguradas, a saber: 

anonimato; sigilo das informações; objetivos, justificativa e metodologia da pesquisa; direito 

a desistir a qualquer tempo, caso assim o deseje; e a garantia de esclarecimentos, antes e 

durante o curso da pesquisa através do contato com os responsáveis pela mesma 

(FONTINELE JUNIOR, 2003). 

Foi comunicado aos depoentes que os documentos advindos de sua participação 

serão mantidos em sigilo (APÊNDICE G) e guardados no Departamento de Enfermagem, na 

UFRN durante cinco anos, sob a responsabilidade da coordenadora do estudo. 

Desta forma, acredita-se estar cumprindo com as condições éticas necessárias para 

a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, atendendo aos seus preceitos éticos 

assegurados pela resolução Nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde.  
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Resultados e discussão 

“Não há, por outro lado, diálogo, se não há humildade. A 

pronúncia do mundo, com que os homens o recriam 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante.” 

(Paulo Freire) 

 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados inerentes deste estudo. Para tal, 

iniciará com a caracterização das participantes envolvidos, seguido da apresentação das etapas 
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inerentes da pesquisa-ação, a qual contempla o diagnóstico situacional da realidade, o 

planejamento e a implementação das ações, além da avaliação da influência deste trabalho na 

concepção das enfermeiras participantes. 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

Nos quadros 1, 2 e 3, a seguir, está sintetizada a identificação das participantes: 

 

Quadro 1 – Caracterização das enfermeiras participantes da pesquisa-ação, segundo dados sócio-demográficos. 

Natal, 2014 

Sujeitos Sexo Idade Estado civil Religião 

Enf 1 F 42 Casada Católica 

Enf 2 F 49 Casada Católica 

Enf 3 F 50 Solteira Católica 

Enf 4 F 47 Divorciada Evangélica 

Enf 5 F 48 Solteira Católica 

Enf 6 F 50 Casada Católica 

Enf 7 F 38 Divorciada Espírita 

Enf 8 F 50 Casada Católica 

Enf 9 F 45 Casada Católica 

Enf 10 F 58 Solteira Espírita 

Enf 11 F 57 Casada Católica 

 

Diante do exposto, observa-se que todas as enfermeiras são do sexo feminino. Essa 

predominância traz o entendimento de que a enfermagem figura como espaço profissional 

apropriado cultural e socialmente ao sexo feminino, uma vez que, segundo Lopes e Leal 

(2005), o cuidado representa uma ação concebida como feminina e produto das qualidades 

naturais das mulheres. Estas autoras evidenciaram também a predominância feminina em 

todas as categorias de trabalhadores de enfermagem, ou seja, técnicas e auxiliares de 

enfermagem. 

Estudo realizado por Ojeda et al., (2008) corrobora esta realidade ao analisar o perfil 

de matriculadas(os) no Curso de Graduação em Enfermagem da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul e identificar que o número de mulheres ultrapassa 85%. Além 

disso, no âmbito do trabalho, o Conselho Regional de Enfermagem (COREN) aponta que, de 
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11.931 profissionais inscritos, a prevalência feminina é de 92,36%. Outros estudos também 

identificaram a prevalência da mulher nesse tipo de instituição (MARTINS, et al., 2006; 

ROCHA; ZEITOUNE, 2007).  

A idade prevalente entre as profissionais foi de 50 anos, o que difere dos dados 

encontrados no estudo realizado por Ermell e Fracolli (2006), no qual a faixa etária das 

enfermeiras que trabalham no PSF de Marília/SP estava compreendida entre 24 e 31 anos. 

Difere também do estudo realizado por Moura, Rodrigues e Silva (2003), o qual apontou que 

56,7% das enfermeiras tinham entre 25 a 30 anos, 33,3% entre 31 e 40 anos e apenas 10% 

acima dos 40 anos. 

Em sua maioria, as enfermeiras são casadas, convergindo os resultados do estudo 

realizado por Corrêa et al., (2012). Quanto à religião, a maioria declarou ser católica, o que 

também pôde ser verificado no estudo realizado por Salomé (2009). 

No quadro 2, a seguir, é apresentada a caracterização das enfermeiras no tocante ao 

tempo de formação, em que se formou e se possui alguma pós-graduação. 

 

Quadro 2 – Caracterização das enfermeiras participantes da pesquisa-ação, segundo dados de formação. Natal, 

2014 

Sujeitos Tempo de formada 

(em anos) 

Instituição em que se 

formou 

Pós-graduação 

Enf 1 21 UFRN Especialização em Saúde 

Coletiva com enfoque na 

ESF 

Enf 2 26 UFRN Especialização em Saúde 

Pública 

Enf 3 24 UFRN Especialização em Saúde 

Pública 

Enf 4 25 UFRN Atualização através de 

cursos oferecidos pela 

instituição 

Enf 5 23 UFRN Especialização em 

Educação em Saúde 

Enf 6 26 UFRN Atualização em curso 

Interdisciplinar em Saúde da 

Criança e Especialização em 

Enfermagem Psiquiátrica; 

Educação Ambiental e 

Sustentabilidade e Educação 

Especial e Inclusiva 

Enf 7 14 UERN Atualização; Especialização 

e Mestrado em curso - ESF 

Enf 8 29 UFRN Especialização em Auditoria 

em Saúde 

Enf 9 21 UFRN Especialização em 
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Formação 

Pedagógica/Dermatologia; 

Mestrado; Atualmente é 

aluna do doutorado 

Enf 10 32 UFRN Atualização em AIDPI 

Neonatal/Direitos e 

promoção da saúde da 

criança em situação de 

vulnerabilidade 

Enf 11 31 UFRN Atualização em AIDPI; 

cursando mestrado 

profissional em Saúde da 

Família 

 

Percebe-se que o tempo de formação varia entre 14 a 32 anos, resultados estes que 

contrastam com estudo realizado por Corrêa et al., (2012), o qual constatou que a maioria dos 

profissionais pesquisados tinha menos de cinco anos de formação (48,1%), enquanto que 

apenas 15,2% tinham mais de 25 anos de formado, demonstrando que a maior parte do corpo 

de colaboradores enfermeiros é composta por profissionais com pouca experiência na área. 

De acordo com Martins et al., (2006), o tempo de formado pode ser um indicativo de 

experiência do enfermeiro no mercado de trabalho e de relativa maturidade, o que figura 

como um ponto positivo para as enfermeiras participantes desta pesquisa-ação. 

Entretanto, no âmbito da ESF também se faz relevante a presença de profissionais 

recém-formados, uma vez que estes tiveram contato mais recentemente com currículos 

generalistas e com ênfase na promoção, prevenção e nas ações básicas de saúde, o que 

representa um grande ganho para a Estratégia, que tem como objetivo trabalhar nesta 

perspectiva (MOURA; RODRIGUES; SILVA, 2003; ROCHA; ZEITOUNE, 2007). 

Constata-se ainda que a maioria das enfermeiras se graduou em Instituição Federal de 

Ensino, o que converge com estudo realizado por Rocha e Zeitoune (2007), no qual 87,5% 

dos profissionais foram formados por escolas públicas.  

Destaca-se que a maior parte das profissionais possui algum tipo de pós-graduação, 

sendo a maioria (oito) especialização lato sensu. Apenas três possuem pós-graduação stricto 

sensu, porém, em andamento, uma vez que duas estão cursando o mestrado e uma está em 

processo de doutoramento. Percebe-se ainda que cinco enfermeiras possuem apenas 

atualização. 

Estes dados estão de acordo com estudo realizado por Corrêa et al., (2012) e Polaro, 

Gonçalves e Avarez (2013), nos quais a maioria dos profissionais possuíam pós-graduação em 

nível latu sensu (CORRÊA et al., 2012).  
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Em relação à situação funcional das enfermeiras pesquisadas, pode-se contemplar o 

seu tempo de serviço na ESF, forma de ingresso, jornada de trabalho, o tempo em que realiza 

o acompanhamento coletivo do CD da criança e se possui outro vínculo empregatício, no 

quadro 3, a seguir. 

 

Quadro 3 – Caracterização das enfermeiras participantes da pesquisa-ação, segundo situação funcional. Natal, 

2014. 

Sujeitos Tempo 

de 

serviço 

na ESF 

 

Forma de 

ingresso 

Jornada de 

trabalho 

semana 

(horas) 

Há quanto tempo 

realizado o 

acompanhamento 

coletivo do CD da 

criança 

 

Possui outro 

vínculo 

empregatício 

Enf 1 10 anos Concurso 

público 

40 02 anos Sim 

(Hospital) 

Enf 2 22 anos Concurso 

público 

40 10 anos Não 

Enf 3 19 anos Concurso 

público 

40 6 anos Não 

Enf 4 8 anos Concurso 

público 

40 5 anos Não 

Enf 5 10 anos Concurso 

público 

40 02 anos Não 

Enf 6 - Concurso 

público 

44 - Não 

Enf 7 08 meses Concurso 

público 

40 08 meses Não 

Enf 8 03 anos Concurso 

público 

40 1 ano Não 

Enf 9 10 anos Concurso 

público 

40 02 anos Não 

Enf 10 10 anos Concurso 

público 

40 01 ano e 06 meses Não 

Enf 11 10 anos Concurso 

público 

40 02 anos Não 

 

Em relação ao tempo de serviço na ESF, há uma discrepância que varia entre oito 

meses a 22 anos. Entretanto, a maioria trabalha, em média, há 10 anos nesta Estratégia, 

podendo-se inferir que estão familiarizadas com a equipe de trabalho e que conhecem a 

comunidade com quem convivem (GIROTI; NUNES; RAMOS, 2008). 

Faz-se uma ressalva, porém, em relação ao tempo de serviço em ESF das enfermeiras 

2 e 3. Em virtude do fato da Estratégia ter surgido apenas no ano de 1996, ou seja, há 18 anos, 

as mesmas podem ter se equivocado ao afirmar que trabalham na mesma por mais tempo (22 

e 19 anos, respectivamente). 
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Depreende-se que a totalidade dos sujeitos pesquisados ingressaram nos seus 

respectivos empregos por meio de concurso público, o que diverge do estudo realizado por 

Corrêa et al., (2012), no qual a maioria dos profissionais estavam submetidos aos contratos de 

trabalho. Assim, às enfermeiras participantes desta pesquisa, são assegurados os seus direitos, 

tais como aposentadoria, férias anuais, 13º salário e licenças remuneradas. 

As enfermeiras possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais e não possuem 

outro vínculo empregatício. Apenas uma o possui, dizendo respeito ao trabalho no nível 

hospitalar. Este fato figura como ponto positivo, pois a jornada dupla de trabalho pode ser um 

precursor para a ocorrência de ansiedade e depressão, pois o profissional reduz o tempo que 

poderia ser destinado ao repouso e lazer necessários para uma vida saudável, em condições de 

desenvolver melhor suas funções com qualidade (SCHMIDT; DANTAS; MARZIALE, 2011; 

ROCHA; ZEITOUNE, 2007).  

Em relação ao tempo de atuação da enfermeira no acompanhamento coletivo do CD 

da criança, percebe-se que a maioria (sete) o realiza há mais de dois anos, uma há um ano, 

outra há oito meses e ainda outra há uma ano e seis meses, o que corresponde a algo positivo 

para o estudo, pois demonstra experiência profissional na área. 

 

5.2 AÇÃO DIANTE DA REALIDADE: DESCREVENDO A PESQUISA-AÇÃO  

 

5.2.1. Diagnosticando a realidade atual na concepção das enfermeiras 

 

Em vista de analisar o saber/fazer das enfermeiras no acompanhamento coletivo do 

CD, buscou-se identificar a operacionalização do mesmo. Diante deste questionamento 

realizado no grupo focal, categorizaram-se as falas de acordos com os Quadros Temáticos I, 

II, III e IV. Ressalta-se que estes quadros foram divididos em virtude da grande quantidade de 

temas geradores apreendidos dos depoimentos. Assim, com o intuito da discussão tornar-se 

mais didática, foi realizada esta divisão, e cada quadro traz uma temática distinta, relacionada 

a mesma questão de pesquisa.  

Quadro temático I – Discurso das enfermeiras participantes da pesquisa-ação em resposta ao questionamento: 

“Como ocorre a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança na ESF em que você 

trabalha? – O fazer das enfermeiras” Natal, 2014. 

       Temas geradores Respostas 

Planejamento/ 

Organização 

“Nós dividimos para o CD coletivo um grupo que fica responsável na Unidade. 

Então, a gente faz o calendário do ano todo do CD coletivo [...], no final do ano a 

gente faz o planejamento [...]. Aí os Agentes de Saúde chegam, pegam os 

colchonetes, passam álcool, aí trago de casa as colchas que eu tenho, trago as 
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Operacionalização 

 

“Todo mundo se apresenta [na roda], diz o seu nome, o nome da criança, com 

quantas semanas nasceu e de que parto nasceu. A gente conversa como vai a saúde 

do seu filho, e porque ela acha que ele vai bem. Pergunta como vão a alimentação, 

as eliminações, o sono, aí entra na parte da higiene, vai para as vacinas, aí chama o 

dentista, o qual demonstra na roda como é feita a higiene oral. Depois a gente vai 

fazer o exame físico, junto com ela. Outra coisa que a gente trabalha no CD 

coletivo é o registro de nascimento, que é importante registrar, tornar cidadão, 

direitos que a família tem. A gente trabalha a Caderneta da Criança como um todo. 

Eu já trabalho dentro da Caderneta aqueles processos que têm para elas irem 

marcando o desenvolvimento [das suas crianças]. Quando elas têm dúvidas, elas 

trazem à Unidade. A gente marca a [próxima] consulta de CD na Caderneta e todas 

as nossas crianças já saem com todas as consultas agendadas. No primeiro CD 

coletivo eu falo que tem que fazer os documentos [CPF] e reforço ainda mais o 

teste do pezinho, da orelhinha. O importante é que ela não saia sem essas 

informações. Sim, outra história é que em dia de CD coletivo, se aquela mãe não 

vier, o agente [de saúde] vai à casa dela. Eu dou uns minutos de tolerância e o 

agente vai lá ver porque Dona Maria não veio para o CD coletivo”. (ENF 1). 

 

“Então essa criança vai ao CD coletivo e a gente trabalha a questão da verminose, 

da solicitação de exames de rotina, vê se a criança tem anemia, alguma coisa. 

Trabalha a questão do peso, vacina e altura. Então vão surgindo assuntos a cada 

reunião. A gente tem um livro no qual há todas as crianças registradas. Peso, altura, 

cartão de vacina, é registrado tudo”. (ENF 4). 

 

“A gente sempre escolhe algum tema para ser trabalhado naquele dia. A gente 

trabalha de acordo com a idade, a prevenção de acidentes domésticos, né. Trabalha 

os sinais do câncer [...]. A gente já tem até os videozinhos montados que a gente 

construiu com os alunos e com os enfermeirandos. E sobre alimentação, porque 

como está nessa fase dos seis meses, elas têm muitas dúvidas sobre como devem 

introduzir esses novos alimentos. E a gente divide um pouco da exposição, [ou 

seja,] fala um pouco da parte da enfermagem, e depois a dentista fala um pouco 

também da sua parte”. (ENF 9). 

réguas. Deixa a balança já reservada na sala de preparo. Tem toda uma organização 

para o dia que vai acontecer o CD coletivo.” (ENF 1) 

 

“Uma coisa importante do CD coletivo é que a gente não serve lanche, apenas água 

mesmo. Porque assim elas participam pela responsabilidade.” (ENF 1) 

Faixa etária da criança “A gente sabe que a primeira consulta tem que ser na primeira semana de vida, em 

seu domicílio, e a primeira consulta [na Unidade] é no 15º dia. Nós estamos 

fazendo assim, em crianças recém-nascidas que não vivenciaram a proposta do CD 

ainda. O que a gente viu que foi um ganho para nós, porque as crianças que já 

passaram por consulta individual de CD já trazem algumas coisas de informações, 

já teve uma problemática grande. Mas, a gente viu que há necessidade de fazer um 

grupo com crianças acima de seis meses, porque é quando acontece a introdução de 

novos alimentos, que a mãe volta a trabalhar, perigo de acidentes domésticos.”  

(ENF 1). 

 

“Então, quando a gente pega as crianças recém-nascidas, fica melhor de 

implementar essa proposta. As mães que vêm com cesarianas, trazem outro 

cuidador [com elas]. Aí a gente viu que o resultado é melhor.” (ENF 1). 

 

“Essas crianças maiores ficam mais difíceis trazer para o serviço, então, assim, a 

gente consegue muito bem no início, mas depois é complicado.” (ENF 3). 

 

“Quando ele completava seis meses, a gente marcava o CD coletivo de seis meses 

a um ano. Só que (...) a adesão é difícil.” (ENF 4). 

 

“É assim, o quê é que a gente prioriza né? A partir de seis meses, justamente 

porque a criança já está maiorzinha, já passou para a alimentação mista, né? Saindo 

do aleitamento materno [exclusivo]”. (ENF 9). 
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Apreende-se a partir destes depoimentos, que as enfermeiras demonstram o desejo de 

operacionalizar esta prática de forma sistemática e organizada, com o planejamento prévio do 

fazer coletivo e a preparação do ambiente, para que tudo ocorra da forma mais qualitativa 

possível.  

Em relação a esta temática, Monteiro et al., (2011b) afirmam que, diante da existência 

de grupos de educação em saúde na ESF, realmente há a necessidade da busca de um 

planejamento sistemático das ações por parte dos profissionais, para que não percam o seu 

sentido primordial, e não fiquem comprometidos os demais serviços na Unidade. Essa 

organização antecipada das ações favorece a maior satisfação dos usuários, e o alcance dos 

seus objetivos está intimamente ligado à autonomia profissional. 

No desenvolvimento do trabalho em grupo é função dos responsáveis a organização 

prévia das atividades, envolvendo o planejamento e o desenvolvimento das ações, 

considerando as singularidades de cada situação. Assim, são características dos coordenadores 

da atividade, a observação, a sensibilidade e a criatividade (ABRAHÃO; FREITAS, 2009). 

Convergindo com esta realidade, estudo realizado por Gehrmann et al., (2007) em uma 

Unidade de Saúde localizada no município de Florianópolis/SC, aponta que antes da 

operacionalização do cuidado grupal para o acompanhamento do CD, com crianças e mães ou 

outros cuidadores, o local e todo o material necessário são organizados antecipadamente. As 

cadeiras são organizadas em meia-lua, de acordo com o número de participantes, colchonetes 

forrados com lençóis são dispostos no centro, e brinquedos apropriados para a idade das 

crianças são disponibilizados. Uma mesa com balança, colchonete forrado com lençol, 

antropômetro, fita métrica, estetoscópio e papéis-toalha são alocados em frente deste cenário.  

Destaca-se que, diante do questionamento, as enfermeiras enfatizam a questão da faixa 

etária da criança como sendo crucial para a realização do acompanhamento de forma 

sistematizada. Entretanto, há uma divergência em relação a este ponto, representado como nó 

crítico, pois enquanto uma enfermeira defende a realização do acompanhamento coletivo do 

CD da criança aos 15 dias de vida, outras o realizam com crianças a partir de seis meses de 

idade. Apesar desta evidente divergência, existe unanimidade em relação à dificuldade de 

realizar coletivamente o CD com crianças maiores de um ano. 

Em relação a este ponto, Figueiredo; Mello (2003) discutem que as ações de saúde 

voltadas para a população infantil, referentes a diagnósticos precoces e/ou aleitamento 

materno são mais eficazes quando o atendimento se realiza nos primeiros dias de vida. Este 
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tempo figura como um momento propício para a discussão das ansiedades da mãe de um 

modo geral, o que corresponde aos princípios da educação problematizadora (FREIRE, 2003). 

A literatura torna claro o fato de que a realização de ações concretas de educação em 

saúde nos primeiros dias de vida do recém-nascido pode facilitar sobremaneira a continuidade 

do cuidado e o maior entendimento do processo saúde-doença das suas crianças, por parte dos 

usuários. Assim, segundo Carvalho et al., (2008), este fazer funciona como porta de entrada e 

representa uma oportunidade de captação precoce das crianças para todas as ações inerentes 

ao acompanhamento do seu CD.  

Faz-se oportuno destacar, apesar de não ter sido contemplado diretamente nos relatos, 

que, no tocante à faixa etária, é ideal operacionalizar o acompanhamento coletivo com 

crianças de idades próximas, pois as necessidades de cuidado são semelhantes, o que viabiliza 

a dinâmica de desenvolvimento da ação. Além disso, denota-se mais uma vez a importância 

de contemplar as crianças coletivamente já nos seus primeiros meses de vida (MONTEIRO et 

al., 2011a).  

Divergindo com esta achados, pesquisa realizada por Gehrmann et al., (2007) , na qual 

se buscou estudar a dinâmica de grupo realizada com crianças em um serviço de saúde, estas 

eram organizadas em dois grupos: um formada por faixas etária de dois a seis meses e outro 

de sete a doze meses. Neste caso, as crianças de até dois meses não foram contempladas 

porque o protocolo do serviço em questão sugere que elas devem ser avaliadas pelo médico, 

individualmente.  

Após a etapa de planejamento, percebe-se que as enfermeiras buscam a realização de 

um acompanhamento coletivo que preze pelo seguimento de uma sequência sistematizada, 

apesar de não demonstrarem padronização do cuidado. Assim, este é iniciado com a 

apresentação pessoal dos membros que compõem a roda, o que figura como uma valorização 

do usuário como um ser humano que precisa ser ouvido e cuidado. Após o primeiro contato, o 

acompanhamento segue com o diálogo acerca do processo saúde/doença de cada criança 

participante, e finaliza com o exame físico, o registro na Caderneta de Saúde da Criança e a e 

marcação da próxima consulta.  

As ações sistematizadas de promoção da saúde devem fazer parte da competência 

técnica dos profissionais que realizam o acompanhamento do CD das crianças. Estas 

englobam o diálogo sobre alimentação, eliminações, estímulo ao desenvolvimento, prevenção 

de agravos, vacinação, higiene pessoal e ambiental, cuidado com acidentes no lar e 

identificação e tratamento precoce dos problemas de saúde da criança. E os profissionais 
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envolvidos devem ter o zelo pela promoção de uma acolhida generosa, a escuta atenta, o 

diálogo, o vínculo e a responsabilização (CAMPOS et al., 2011; ASSIS et al., 2011).  

De forma similar ocorre em estudo desenvolvido por Gehrmann et al., (2007), no qual 

foi apreendido que a dinâmica do grupo infantil também inicia com a apresentação de todos 

os participantes. Entretanto, diferentemente do observado no relato da ENF 1, a qual afirma 

que após a apresentação inicial parte-se para a anamnese, nestes achados da literatura os 

profissionais seguem com o exame físico e medição antropométrica.  Somente depois ocorre o 

diálogo mais abrangente sobre o cotidiano e o estado geral da criança. 

Destaca-se que esta forma de operacionalizar o cuidado grupal com crianças é bastante 

positiva, pois este estudo depreendeu que o número de crianças faltosas ao acompanhamento 

é praticamente nulo, contrastando com as faltas gerais para as consultas individuais tanto com 

o profissional médico quanto com o profissional de enfermagem (GEHRMANN et al., 2007). 

Para a (o) enfermeira (o), operacionalizar a consulta de maneira sistematizada significa 

estar realizando um atendimento integral à criança e à família, indo além das intercorrências, 

considerando a questão educativa. Assim, além de pesar, medir e examinar a criança, ele 

avalia seu crescimento e desenvolvimento e acompanha a criança desde a gestação, buscando 

direcionar a família para que tenha condições de lidar de maneira satisfatória com os possíveis 

problemas que podem surgir (CAMPOS, et al., 2011). 

Nesse sentido, destaca-se que o acompanhamento bem estruturado do CD da criança é 

uma ferramenta indispensável na vigilância à saúde como forma de contribuir para a redução 

dos índices de mortalidade infantil, ao buscar não somente a cura, mas principalmente a 

prevenção de doenças e a promoção da saúde (MONTEIRO, et al., 2011b).  

Verifica-se ainda nos relatos supracitados que há ênfase na Caderneta de Saúde da 

Criança como um instrumento que a mãe deve conhecer e saber manusear, realizando os 

registros dos marcos importantes do crescimento e desenvolvimento das suas crianças.  

Assim, toda criança até os seis anos de idade precisa possuir a Caderneta de Saúde da 

Criança, a qual deve permanecer com a mãe e ser levada em todas as consultas de CD, para 

acompanhamento do peso, perímetro cefálico e estatura no gráfico, e para anotações sobre o 

desenvolvimento neuropsicomotor, a nutrição e o estado de saúde e vacinal da criança 

(CARVALHO et al., 2008).  

A análise dos depoimentos permite identificar que uma das enfermeiras vai para a roda 

do acompanhamento coletivo com temas prontos, ou seja, com vídeos previamente elaborados 

para tratar de assuntos específicos. Entretanto, faz-se oportuno versar que nas ações de 

educação desenvolvidas na ESF, os profissionais devem favorecer espaços abertos para 
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discussão e surgimento de quaisquer assuntos por parte dos usuários, relacionados ao 

processo saúde/doença das crianças. Assim, deve-se atentar para não operacionalizar este 

fazer com estruturas rígidas que limitam a concretização das ações de promoção à saúde. 

Esta realidade faz recordar as reflexões de Freire (2010) quando versa acerca da 

situação dos opressores que impunham uma educação bancária aos oprimidos. Nestes casos, 

aqueles aparecem como o real sujeito da ação, cuja tarefa é depositar nos oprimidos os 

conteúdos de sua narração. A palavra, nestes casos, se esvazia da dimensão concreta que 

devia ter ou se transforma em verbosidade alienada e alienante. Assim, os oprimidos 

terminam aceitando ser incapazes, enfermos e indolentes.  

Nesta forma de, literalmente, transmissão dos conteúdos, o educador, no caso, a 

enfermeira, é quem educa; é quem sabe; é quem pensa; é quem disciplina; é quem opta e 

prescreve sua opção; é quem atua; é quem escolhe o conteúdo programático; é, finalmente, o 

sujeito do processo, sendo os educandos meros objetos (FREIRE, 2010). 

Os oprimidos, no caso, os usuários dos serviços de saúde, sofrem uma dualidade que 

se instala na interioridade do seu ser. Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser 

autenticamente. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado neles, como consciência 

opressora. Sua luta se trava entre serem espectadores ou atores; entre atuarem ou terem a 

ilusão de que atuam, limitados no seu poder de transformar o mundo (FREIRE, 2010). 

No tocante a esta temática, a literatura afirma que, na ocasião do desenvolvimento de 

trabalhos em grupo com temas previamente escolhidos, é preferível que os próprios usuários 

sugiram os assuntos a serem abordados e a forma de como desenvolvê-los (GEHRMANN et 

al., 2007). 

Destaca-se que as enfermeiras contam com a participação da profissional dentista na 

roda, a qual colabora com a explicação acerca da importância da higiene oral e a demonstra 

em uma das crianças participantes. Entretanto, percebe-se nas falas supracitadas que sua 

atuação limita-se apenas a este momento, de modo que ao longo de todo o fazer coletivo, a 

enfermeira é o profissional mais ativo nesse processo.  

Um aspecto importante a ser discutido diante destas falas é que em poucos momentos 

as enfermeiras versaram acerca da avaliação do desenvolvimento da criança, restringindo-se a 

falar apenas dos aspectos relacionados ao seu crescimento, como verificação do peso e 

estatura. Apenas na discussão da Caderneta de Saúde da Criança foi que uma das participantes 

citou o instrumento de vigilância do desenvolvimento, o qual faz parte da mesma. Assim, 

questiona-se se isso ocorre em virtude do pouco conhecimento das profissionais acerca das 

diversas fases de desenvolvimento infantil ou porque não atribuem o devido valor ao mesmo.  
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O Quadro Temático II, adiante, dispõe da continuidade dos relatos das enfermeiras 

relacionados à questão norteadora sobre a operacionalização do acompanhamento coletivo do 

CD da criança, no que diz respeito aos seus benefícios. 

 

Quadro Temático II - Discurso das enfermeiras participantes da pesquisa-ação em resposta ao questionamento: 

“Como ocorre a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança na ESF em que você 

trabalha?” – Benefícios deste fazer. Natal, 2014 

Importância/ 

Socialização 

 

“É tanto, que quando ela vem, ela pergunta quando vai haver o CD coletivo novamente, 

porque este marcou o início do aprendizado dela em relação ao filho”. (ENF 1). 

 

“Então é uma coisa muito importante o CD coletivo, porque na hora em que eles se isolam, 

eles não interagem tanto. E outra coisa, o CD coletivo não demora tanto quanto o 

individual, e se eu atender seis crianças individualmente vou falar seis vezes a mesma 

coisa, e vai demorar muito mais.” (ENF 6). 

 

“A gente observou o seguinte: promove muito a socialização. Algumas podem até ter 

vergonha de falar alguma coisa do filho na presença da outra porque, às vezes, é vizinha, 

conhecida, colega, prima ou parente. Mas, depois a gente observou que quando começou o 

CD [coletivo] essa socialização melhorou muito. Elas trocam as experiências na sala com a 

gente, já estão mais desinibidas. E o conhecimento também melhorou. Para mim, como 

enfermeira, eu acredito que é uma experiência muito boa. Porque eu vejo que as mães saem 

muito satisfeitas. A gente vê que o conhecimento delas está melhor.” (ENF 9).  

Expansão/ 

implementação 

“Promove [também] o repasse da enfermeiranda, a qual já sai [do estágio] com aquela 

visão de fazer essa prática quando estiver como enfermeira mesmo e isso é muito bom.” 

(ENF 9). 

 

“Fui convidada pelo município e apresentei lá sobre a saúde da criança, e o CD coletivo já 

está como protocolo do município. Então assim, todos os alunos que passam pela Unidade 

em que eu trabalho, vivenciam a experiência do CD coletivo, desde os alunos de 

enfermagem, odontologia, psicologia, nutrição, todos os que aparecem por lá (...). Lá a 

gente recebe residentes da residência multiprofissional e eles participam também. Já 

vieram muitas [enfermeiras] para observar a roda. Quando não é o enfermeiro que vem, 

são as alunas enfermeirandas que veem a roda acontecer e levam a proposta de volta para a 

Unidade. E a gente vê que cada vez mais o CD coletivo vem se aperfeiçoando.” (ENF 1). 

 

“Então assim, o nosso CD coletivo começou lá através de uma enfermeiranda, que tinha 

justamente passado pela Unidade de vocês e tinha tido essa experiência como acadêmica. E 

chegou lá na nossa Unidade, viu que a gente tinha uma demanda muita boa de CD e 

sugeriu.” (ENF 9). 

Empoderamento “A gente vê que a família tem empoderamento daquela situação da saúde da criança, onde 

a mãe tem os velhos conhecimentos dela, somos meros condutores da pauta. Elas que 

fazem a estatura, elas que fazem a aferição dos perímetros, elas que veem os reflexos, elas 

que vão pesar a criança na balança, elas que vão registrar na Caderneta da criança, elas que 

fazem tudo isso, com a nossa supervisão (...). Eu tive uma mãe que começou dizendo que 

estava dando leite artificial na roda e as outras [mães] tudo arregalaram os olhos. Aí depois 

a própria mãe foi dizer ‘mas é certo tá dando leite artificial?’ Ela explicou que teve um 

momento de estresse, por isso não produziu mais [leite] , mas ela sabe que o leite materno 

é importante, ela disse que ia retornar para o aleitamento materno, e lá ela foi aplaudida na 

roda pelas próprias mães. Na roda do CD coletivo é muito importante que a gente parta que 

quem vai demonstrar tudo é aquele cuidador da criança, não somos nós. E de lá nós vamos 

fazer um fechamento de como é para ser feita a higiene da criança. ” (ENF 1). 

 

“O CD coletivo existe para que cada mãe coloque a sua experiência, porque às vezes a 

gente chega lá e dizem que muitas vezes o profissional é o dono do saber. Então foi essa a 

ideia que a gente teve. Para uma mãe que está ouvindo de outra mãe que tem experiência, é 

mais fácil dela aceitar o ensinamento que é passado.” (ENF 2). 



67 

 

 

“Então eu já trabalhei no grupo que eu não respondo mais, quem responde são elas 

mesmas, a gente só gerencia. É muito legal, eu não preciso estar falando o que uma pessoa 

pode ou não tomar quando está amamentando. O saber delas é muito importante para a 

consulta. Elas detectam coisas que, como profissional, eu não vi. Eu demonstro os reflexos 

normais, e elas dizem: ‘ah, você não demonstrou aquele’, porque já viram de reuniões 

passadas.” (ENF 6). 

 

De acordo com as enfermeiras, depreende-se a importância da realização do 

acompanhamento coletivo do CD da criança, o qual é gerador de benefícios, destacando-se a 

melhora da socialização e interação entre os usuários e a redução do tempo de espera destes 

para serem atendidos. Elas percebem que as mães saem satisfeitas e perguntam quando será a 

próxima roda. Além disso, destaca-se nas falas que, além de reduzir a espera nas filas para 

atendimento, o fazer torna-se menos desgastante para o profissional, uma vez que este não 

terá que realizar várias vezes a anamnese e o exame físico, os quais podem ser realizados de 

maneira mais ágil no acompanhamento coletivo. 

Esta importância é elucidada na literatura, a qual aponta o trabalho realizado de modo 

coletivo como favorável à diminuição no número de crianças faltosas ao calendário de 

atendimento; ao fortalecimento do trabalho interdisciplinar; à valorização do diálogo entre as 

mães; além de proporcionar a implementação de políticas públicas em conformidade com a 

integralidade da assistência (MONTEIRO, et al., 2011a). 

Convergindo com esta realidade, Campos et al. (2011) destacam que a (o) enfermeira 

(a) considera a consulta de enfermagem um atendimento primordial, pois ao acompanhar o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, a mesma tem condições de iniciar um 

diagnóstico situacional da comunidade, o que lhe permite nortear trabalhos de prevenção. 

Compreende que a população também reconhece esta atividade e dá a devida importância a 

ela. 

Pode-se afirmar que a enfermagem tem conseguido conduzir melhor o processo de 

educação em saúde na forma de grupo, pois esta abordagem gera satisfação e resultados 

positivos para os usuários. Desta forma, atendendo aos princípios da Agenda de 

Compromissos para a atenção integral à saúde da criança e redução da mortalidade infantil, os 

profissionais utilizam a modalidade de grupo para acompanhar o CD e promover educação em 

saúde juntamente com outros profissionais (GEHRMANN et al., 2007). 

 Assim, a assistência na forma de grupos tem sido uma modalidade utilizada com 

criatividade, principalmente nas ações de educação em saúde. Esses grupos devem ser 

liderados por equipes multidisciplinares, nas quais a (o) enfermeira (o) tem desempenhado um 
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papel central e relevante. Neste sentido, devem-se empreender esforços no sentido de que a 

enfermagem construa abordagens que ultrapassem a assistência individual e promovam a 

saúde da família, a qual, como é comprovada pela literatura e pelo estudo em questão, é 

geradora de satisfação e de benefícios para os usuários e profissionais (GEHRMANN et al., 

2007). 

Ressalta-se que a prática do acompanhamento coletivo do CD muitas vezes é 

expandida e implementada em outros serviços de saúde por intermédio dos próprios 

acadêmicos de enfermagem e enfermeirandos que vivenciam este fazer. Assim, uma das 

participantes apontou a importância deste fazer voltado para a formação profissional, ao 

afirmar que a aluna de enfermagem, ao vivenciar este acompanhamento na ocasião do seu 

estágio supervisionado, no último ano do curso, tornar-se-á uma enfermeira capacitada para 

propagá-lo no seu serviço. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde figura como meio 

essencial para esta implementação e expansão. 

Dado semelhante foi encontrado no estudo realizado por Gehrmann et al., (2007), o 

qual destaca a importância da participação de estudantes de graduação de enfermagem no 

cuidado grupal à criança, por ocasião do estágio na Unidade aonde a enfermeira 

operacionalizava este fazer. 

Ainda corroborando com esta realidade, afirma-se que o trabalho em grupo realizado 

nas ESF pode contribuir com a formação interdisciplinar dos profissionais de saúde, uma vez 

que muitas Unidades de saúde recebem alunos da graduação. Esta prática vai ao encontro das 

políticas de atenção básica no que tange ao cuidado integral à saúde da criança, além de 

contribuir com as diretrizes curriculares no que se refere à formação interdisciplinar dos 

profissionais de saúde (MONTEIRO et al., 2011a; GEHRMANN et al., 2007 ).  

É possível discutir ainda sobre o emponderamento das mães acerca do processo 

saúde/doença dos seus filhos, o que é facilitado pelo acompanhamento coletivo do CD, como 

pode ser contemplado nos relatos das enfermeiras. Percebe-se que quem conduz a roda do CD 

coletivo são as próprias mães ou cuidadoras, as quais demonstram suas práticas de cuidado da 

sua criança e interagem mutuamente para a construção de um saber comum. Como está 

presente nas falas, o conhecimento das mães é bastante importante e muitas vezes elas estão 

mais atentas do que o próprio profissional, uma vez que, segundo Collet e Rocha (2003), 

aquelas conhecem o seu filho muito mais do que este.  

Desta forma, o cuidado à criança de forma coletiva desponta como uma importante 

estratégia para que o usuário seja o protagonista deste processo, no qual o enfermeiro não será 

mais exclusivamente o dono do saber. 
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Esta abordagem, que preza pela autonomia e empoderamento dos sujeitos, vai ao 

encontro da educação em saúde, que desponta com a reorientação deste modelo assistencial, 

apresenta o diálogo como instrumento principal, dando vez e voz aos usuários, considerando o 

seu conhecimento, crenças e as condições objetivas em que vivem, como pode ser 

contemplado nos relatos das enfermeiras. Desse modo, os mesmos são envolvidos nas ações, 

assegurando a sustentabilidade e efetividade da assistência em saúde (MONTEIRO et al., 

2011a). 

Com a incorporação deste modo de agir na sua prática profissional, o enfermeiro pode 

favorecer a consciência, por parte dos cuidadores, do papel social destes, mediante um 

processo coletivo de comunhão de pensamentos, que possibilite aos mesmos a aquisição de 

conhecimentos fundamentais na construção crítica de sua presença no mundo. Deste modo, a 

situação de opressão dos usuários pode ser revertida, na medida em que os mesmos são 

contemplados como seres humanos que devem ser valorizados e ouvidos (FREIRE, 2010). 

A (o) enfermeira (o) tem como tarefa indispensável continuar a buscar a ampliação da 

autonomia e do empoderamento das mães, a fim de reforçar sua condição de sujeito social e 

de torná-las capazes de prestar o melhor cuidado aos seus filhos. E o trabalho em grupo, 

realizado no âmbito da ESF, figura como uma grande oportunidade para que se favoreça um 

espaço para as mães e/ou familiares falarem de seu cotidiano com a criança (VIEIRA et al., 

2012). 

Faz-se oportuno versar que, conforme evidenciado na literatura, grande parte dos 

usuários têm dificuldade para compreender as informações passadas pelos profissionais de 

saúde, o que gera um processo repetitivo e cansativo para estes, e o medo, a vergonha e a 

timidez para aqueles. Esta realidade figura como uma barreira ao processo educacional, pois é 

operacionalizada de forma vertical e depositária, e esta metodologia não traz benefícios, como 

pode ser contemplado na história da educação em saúde (FERNANDES; BACKES, 2010; 

FREIRE, 2010). Assim, ao invés de “passar” informações, os profissionais devem trocar 

conhecimentos. 

Neste sentido, considera-se que a tarefa do profissional da saúde, ou seja, do educador 

em saúde é a de levar o indivíduo ao entendimento e emponderamento das questões ligadas a 

ele e a sua família, e então, de acordo com a necessidade, ele próprio saberá como agir no seu 

processo saúde/doença. Para isso, a forma de educação oferecida terá que ser realmente 

transformadora e criativa, de forma a abrir o leque de possibilidades e ter real valor cotidiano 

(FERNANDES; BACKES, 2010). 
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Para que a enfermeira trabalhe nesta perspectiva de contemplar o usuário como sujeito 

ativo no processo de cuidar, é indispensável que a mesma tenha mais sensibilidade, escute o 

outro e compreenda os seus sentimentos, por meio de atitudes que não sejam distantes e 

impessoais. Assim, quanto mais o cuidado se configurar como uma experiência de encontro, 

de trocas dialógicas verdadeiras, mais se afastará de uma aplicação mecânica e unidirecional 

de saberes instrumentais, e mais a intersubjetividade ali experimentada retroalimenta seus 

participantes de novos saberes tecnocientíficos e práticos (ASSIS et al., 2011). 

As autoras Monteiro et al., (2011a) afirmam ainda que, particularmente na ESF, há a 

necessidade de reorganização do atendimento de enfermagem de modo a incentivar a 

interação entre profissional e usuário, e a participação ativa deste, por ocasião de uma prática 

educativa dialógica e problematizadora. 

Destaca-se ainda que este diálogo entre profissionais de saúde e usuários deve ser 

essencialmente aberto, de modo a permitir que estes expressem não somente aquilo que 

aqueles consideram relevante saber, mas sim a totalidade de sentimentos que demandarem. 

Assim, deve-se fazer uso de um recurso aparentemente simples, mas pouco utilizado, que é 

um perguntar efetivamente interessado no outro e a escuta atenta e desarmada frente à alguma 

alteração que possa ser encontrada. Perguntas simples aos familiares, como por exemplo, 

questionar como eles acham que a criança está evoluindo, são úteis tanto para investigar a 

percepção quanto à saúde da criança, como para manter um vínculo aberto com a família, que 

reflita a cooperação mútua (ASSIS et al., 2011). 

Assim, a consulta de enfermagem constitui-se como uma excelente oportunidade para 

o favorecimento desta autonomia, pois promove o entendimento das mães acerca da 

importância de questões relacionadas aos seus filhos, como o aleitamento materno, a 

imunização, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a higiene correta, dentre 

outros aspectos da saúde em geral (CAMPOS, et al., 2011). 

 No Quadro Temático III, a seguir, é possível contemplar que, apesar dos benefícios 

supracitados, as enfermeiras também interagem com dificuldades para a operacionalização do 

fazer coletivo. 

Quadro temático III - Discurso das enfermeiras participantes da pesquisa-ação em resposta ao questionamento: 

“Como ocorre a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança na ESF em que você 

trabalha?” – Necessidades e dificuldades. Natal, 2014 

Temas geradores Respostas 

Necessidade de 

parceria/ 

envolvimento da 

equipe 

“Eu que fico como referência, porque eu que comecei, com mais quatro agentes de saúde. 

Têm os dentistas que cooperam. A gente tava querendo trazer o profissional médico para 

que ele também participe dessa roda. Nós vimos que para implementar a proposta de CD 

coletivo na Unidade tem que ter várias pessoas envolvidas no processo para que ele 

aconteça. Gostaria que as outras equipes também participassem, porque eu assumo o CD 
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coletivo das quatro equipes, eu não faço só o da minha equipe” (ENF 1). 

 

“Então, assim, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é porque a equipe não é 

totalmente envolvida. Só quem leva o CD coletivo somos nós, as enfermeiras. Quando a 

enfermeiranda está, ajuda a aumentar o número de crianças [na roda], porque eu [sozinha] 

não consigo fazer CD coletivo com mais de cinco crianças. Porque estamos sozinhas, não 

tem técnico nem médico nem agente de saúde. Então, fica complicado, às vezes, pra gente 

dar conta sozinha, até pra gente ter energia, disposição, ter vontade de estar ali, de estar 

remando, às vezes, contra a maré. Chega uma hora que a gente se cansa. Por isso que eu 

acho que uma das propostas de discussão do grupo aqui das meninas é que a gente quer um 

maior engajamento de todos na Unidade, para que a equipe veja no CD coletivo uma 

proposta de transformação. Eu acho assim, que a gente tem que trabalhar com a equipe, 

todos são corresponsáveis pelo processo.” (ENF 2).   
 

“Então, é a questão da gente entender esse acompanhamento da criança realmente como 

responsabilidade da equipe. [O agente de saúde] deve ter a consciência de que pode sim ser 

responsabilizado pela omissão dele nas visitas que ele deveria estar fazendo.” (ENF 3).  

 

“Não tem, né, como fazer sem os agentes [de saúde].” (ENF 6). 

 

“Aí começamos a formar uma equipe [para o CD coletivo]. Ficamos eu, a dentista, uma 

técnica de enfermagem e três agentes de saúde. Então as mães levavam as crianças e os 

agentes comunitários ficavam responsáveis para ficar cuidando das outras crianças em uma 

salinha, para que a mãe pudesse se envolver melhor”. (ENF 9). 

Falta de recursos 

e de apoio 

“Você não tem régua, você não tem termômetro, você não tem fita, você não tem balança, aí 

você vai fazer um trabalho desse?” (ENF 2).  

 

“A gente tem muita dificuldade (...) porque praticamente somos nós quem organizamos 

tudo. A gente não tem apoio da nossa instituição, do meu distrito. O distrito sabe que nós 

fazemos o CD [coletivo], mas nunca chegou nada para nós além do que a gente tem na 

Unidade. Que é a fita, né? A régua, a balança. Mas, assim, colchonete a gente não tem. As 

mães ficam nas cadeiras com o bebezinho no colo e a gente utiliza a maca para cada uma. 

Uma se levanta e examina o bebezinho. A gente orienta para aquela mãe como ela deve 

fazer. Aí ela volta e senta-se com o bebezinho de novo. Aí depois vai a outra [mãe]. É uma 

sequência. Porque a gente não dispõe de colchonetes para as mães. Eu acho que se a gente 

tivesse mais, facilitaria o nosso processo de trabalho. E depois que a gente perdeu o espaço 

físico, a gente faz dentro da própria sala de atendimento. E vocês sabem que a sala de 

atendimento é muito pequena, né? É tanto que a gente reduziu [o número de crianças]. Aí é 

uma trabalheira danada. O aluno geralmente chega cedo para desocupar a sala junto com a 

menina da limpeza para poder ficar só com a maca e as cadeiras para a gente poder fazer. ” 

(ENF 9). 

 

Constata-se que as enfermeiras são unânimes em afirmar a importância da parceria e 

do envolvimento de toda equipe da Unidade para que o acompanhamento coletivo aconteça da 

forma ideal, pois muitas vezes estas profissionais não conseguem cumprir sozinhas todas as 

atividades inerentes a este fazer. Assim, faz-se imprescindível a participação dos ACS, 

médicos, técnicos de enfermagem e dentistas. Entretanto, depreende-se que uma das 

participações mais fundamentais é a dos ACS, cuja ausência impossibilita a realização do 

acompanhamento, como é observado na fala da ENF 6. 

Entretanto, evidencia-se, na realidade deste estudo, que a equipe não é participativa e a 

enfermeira acaba adquirindo toda a sobrecarga do trabalho para si. Este fato pode gerar 
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insatisfação e falta de motivação por parte da profissional, a qual se demonstra cansada, sem 

disposição e sem vontade de dar continuidade aos trabalhos, pois se vê sem o devido apoio. 

Evidencia-se, então, que as enfermeiras são tão exploradas pela conjuntura social do 

processo de trabalho em saúde, que migram da condição de opressoras para oprimidas 

(FREIRE, 2010). 

No tocante a este ponto, afirma-se que, face à multiplicidade e simultaneidade das 

atividades realizadas na ESF, o profissional de enfermagem é submetido a uma realidade de 

trabalho que exige dele intervenções distintas de acordo com as diferentes situações 

apresentadas. Tais situações caracterizam-se como fonte de desgaste cognitivo, físico e 

psíquico, pois no cotidiano do trabalho existe uma sobrecarga de atendimentos para ele. 

Acrescente-se a isso, o fato de que, além das demandas assistenciais, a enfermeira é a 

responsável pela organização e funcionamento das atividades administrativas, pois a 

enfermagem é uma das categorias da saúde mais mobilizadas para o gerenciamento das 

Unidades de Saúde (ASSIS et al., 2011). 

Porém, é possível contemplar, em estudo realizado por Campos et al., (2011) que na 

Equipe de Saúde da Família, todos os profissionais têm responsabilidades com a saúde da 

criança, conforme suas competências. Tratando-se especificamente do ACS, o mesmo tem a 

atribuição de observar e avaliar, durante as visitas domiciliares, a dinâmica familiar e as 

atitudes dos membros da família que possam interferir na produção da saúde da criança. Além 

disso, tem o papel de realizar a busca ativa dos faltosos; identificar situações de risco 

ambiental ou familiar; acompanhar prioritariamente as famílias em maior risco; verificar a 

situação das crianças conforme definição anterior; e encaminhar para atendimento na 

Unidade. 

Destaca-se ainda que, para o acompanhamento do CD da criança acontecer de forma 

periódica e sistemática, faz-se crucial a atuação de toda a equipe, para que seja possibilitada a 

ampliação na oferta dessa atenção. Com esta parceria, torna-se mais fácil a abordagem dos 

aspectos da vacinação, prevenção de acidentes, aleitamento materno, higiene individual e 

ambiental e identificação precoce dos agravos, segundo a vigilância à saúde, com vistas à 

intervenção efetiva e apropriada (CAMPOS, et al., 2011). 

Assim, o trabalho em equipe figura como ponto primordial para o desempenho 

positivo da ESF e para o alcance do objetivo comum do cuidado e da promoção à saúde da 

população. Do mesmo modo, o trabalho descoordenado e a falta de diálogo entre os membros 

da equipe, podem resultar em importantes desgastes interpessoais e em falhas e prejuízos na 

produção dos serviços prestados pela equipe (FERNANDES; BACKES, 2010). 
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Nesta perspectiva, é possível lançar a discussão de que o exercício da autonomia de 

um profissional não implica em desenvolver trabalhos isolados, principalmente no âmbito da 

ESF, mesmo sendo o enfermeiro um dos principais responsáveis pela consecução de suas 

ações. A necessidade da presença de outros profissionais no acompanhamento coletivo do CD 

da criança expressa a importância dos mesmos e dos diversos saberes por eles 

disponibilizados, apontando os desafios a serem superados para a continuidade dos cuidados. 

Assim, essa equipe deve ser preparada para desenvolver o trabalho educativo de modo a atuar 

como facilitadora no intercâmbio de informações e conhecimentos (MONTEIRO et al., 

2011b).  

Ao realizarem o levantamento das maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

para a realização do trabalho em equipe, Fernandes; Backes (2010) depararam-se com o fato 

de que cada um desempenha seu exercício profissional de diferentes maneiras. Além disso, há 

falta de comunicação e diálogo e as abordagens são negativas na hora de se pensar e resolver 

um problema. Esta realidade traz grandes preocupações, visto que é geradora de conflitos e 

divisões na equipe de saúde. Esta forma individualista de atenção à criança não está em 

consonância com os fundamentos da Atenção Básica, que prioriza ações interdisciplinares 

(GEHRMANN et al., 2007). 

Toda a equipe de saúde deve estar capacitada para esse acompanhamento, 

identificando crianças de risco, fazendo busca ativa de crianças faltosas ao calendário de 

acompanhamento do CD, detectando e abordando adequadamente as alterações nas curvas de 

peso, perímetro cefálico e comprimento, e no desenvolvimento neuro-psicomotor da criança 

(ASSIS et al., 2011).  

Percebe-se ainda nas falas que as enfermeiras interagem com dificuldades que 

impedem a operacionalização sistematizada do fazer coletivo, como a falta de recursos 

materiais e de apoio distrital. Depreende-se que faltam materiais indispensáveis para o 

cuidado, como régua antropométrica, termômetro, fita métrica, balança e colchonetes, sem os 

quais se torna difícil a realização do acompanhamento, e, sem o apoio do distrito sanitário, 

torna-se ainda mais desafiante a captação destes materiais. Além disso, inexiste um espaço 

físico adequado que favoreça um cuidar confortável e de qualidade, o que faz com que a 

enfermeira tenha que improvisar outros lugares dentro da ESF para que o cuidado aconteça. 

Porém, muitas vezes, estes lugares são pequenos e desconfortáveis para comportar as crianças 

com seus cuidadores, além dos profissionais. 

A literatura corrobora o fato de que, embora reconheça a importância do 

acompanhamento do CD infantil, no contexto das ações da ESF, o enfermeiro vivencia 
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dificuldades como o fato de nem sempre ter um local adequado para realizar a assistência. 

Assim, precisa fazer adaptações que nem sempre considera adequadas, como utilizar salas do 

serviço de saúde que estão dispostas para outro fim. Outra dificuldade que vivencia é a falta 

de material adequado para a consulta da criança, uma vez que os materiais como balança, 

maca infantil e otoscópio são insuficientes e não exclusivos para o atendimento de 

enfermagem. Além disso, muitas vezes convive com a presença de ruídos, com o grande fluxo 

de pessoas entrando e saindo da sala, e não tem conforto nem privacidade para conversar com 

as mães (CAMPOS, et al., 2011). 

Contrastando com esta realidade, no tocante à presença de recursos materiais nos 

serviços de saúde, estudo realizado por Carvalho et al., (2008) no Estado de Pernambuco, 

evidenciou que 84,2% das unidades pesquisadas dispunham de balança pesa-bebê 

funcionando, e em apenas 15,8% delas, este equipamento não funcionava ou não existia. Na 

Região Metropolitana do Recife, em 89,8% das Unidades havia a balança em bom 

funcionamento, contra 10,2% das unidades de saúde que não a possuíam. 

No entanto, tratando-se do interior do Estado de Pernambuco, em termos estruturais 

estas balanças estão em falta, bem como a Caderneta da Criança, normas do programa e 

treinamento de profissionais, em uma substancial proporção de Unidades de Saúde. Destaca-

se, porém, que a balança representa a factibilidade da ação, ou seja, sem a mesma torna-se 

inviável obter o peso da criança e assim, promover as etapas subsequentes do processo de 

acompanhamento do seu crescimento, envolvendo a marcação na Caderneta, diagnóstico do 

estado nutricional, aconselhamento, tratamento e promoção da saúde (CARVALHO, et al., 

2008). 

De forma contraditória, percebe-se em estudo realizado por Assis et al., (2011), que 

apesar da grande importância dada à presença de equipamentos como balança e régua 

antropométrica, e de estarem disponíveis nas ESF pesquisadas, em nenhum destas estes 

instrumentos foram utilizados pelas enfermeiras durante suas consultas às crianças. Este fato 

faz lembrar de que muitas vezes a valorização só é dada a algo quando este não mais está 

disponível. 

Continuando com a temática e a análise dos temas geradores, destaca-se que apesar 

das enfermeiras interagirem com as dificuldades e necessidades supracitadas, reconhecem a 

importância deste acompanhamento. Assim, o Quadro temático III, a seguir, dispõe de 

importantes discursos das enfermeiras, provenientes da questão norteadora, no que diz 

respeito aos benefícios do acompanhamento coletivo do CD da criança. 
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Por fim, é apresentado no Quadro temático IV um tema bastante evidenciado no 

encontro de grupo focal, que diz respeito à discussão dos paradigmas e modelos assistenciais 

de saúde, como pode ser contemplado a seguir. 

Quadro temático IV - Discurso das enfermeiras participantes da pesquisa-ação em resposta ao questionamento: 

“Como ocorre a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança na ESF em que você 

trabalha?” – Paradigmas e modelos assistenciais. Natal, 2014 

Paradigma/ 

Modelos 

Assistenciais de 

saúde 

“Então assim, a forma que a gente trabalha é essa: passa pela consulta médica, porque a 

criança já vai um exame físico mais detalhado porque está com um mês, e nada como uma 

visão de médico para fazer esse exame, e só depois que a gente começa. E assim, no CD 

coletivo a gente sempre pergunta no final ou no começo se alguém tem algum problema, 

porque se tiver, seja uma gripe, seja qualquer coisa, no final a gente tem que parar com 

aquela pessoa e falar sobre aquilo, porque tem saído da Unidade com 100% de resolução, 

seja com algum problema ou sem problema, ela tem que sair orientada.” (ENF 2). 
 

“Não deixa de existir o CD individual”. (ENF 6) 

 

“Primeiro passa pelo médico para poder vir para o CD coletivo com a gente. A primeira 

consulta é com o pediatra. Agora, tem um porém, o médico da minha equipe não gosta de 

atender criança, então eu digo para as mães procurarem ao menos a primeira consulta em 

outra Unidade com o pediatra. É até melhor que é um especialista, né? Agora assim, tem 

aquela mãe que diz ‘olhe, eu tentei, tentei, tentei, não consegui’. Você vai deixar de 

atender? Não vai, né? Mas, no decorrer do CD eu sempre digo que apesar [da criança] estar 

bem, deve procurar o médico, até para dar uma segurança para nós, né? Porque eu sempre 

vejo o seguinte: da mesma forma que os programas TB (tuberculose), pré natal, a gente 

tem o acompanhamento do médico, então não custa nada também o médico fazer uma 

consulta, né? Ai eu sempre converso com o médico assim: ‘Olhe, fulano! É bom que você 

veja também essa criança porque ela não conseguiu atendimento em outra unidade. Eu 

estou acompanhando essa criança há mais de mês sozinha.’ É muita responsabilidade! 

Porque você sabe que os outros programas é pareceria médico e enfermeiro. Por que para o 

CD não pode pelo menos ter uma consulta? Para eu dividir essa responsabilidade?” (ENF 

9). 

 
“A criança completa cinco anos, mas a agenda da médica é sobrecarregada, e essas 

crianças ficam soltas.” (ENF 4). 

 

“Eu não vou assumir uma capacidade técnica médica”. (ENF 6) 

 

“Acho que nós enfermeiros acabamos abarcando muita coisa e os outros ficam no bem 

bom. Eu não quero identificar problema nenhum em criança, eu acho que é obrigação do 

médico, eu acho que essa criança tem que ter a primeira consulta com o médico e ele tem 

que identificar problema sim, e mais na frente inserir essa criança no CD coletivo. Eu não 

vou ficar fazendo o que é de competência de outro profissional. Porém, muitas vezes ele 

não mede, não anota, não faz nada disso. Mas, pelo menos, ele olha a criança. Agora, 

assim, se o olhar dele é certo ou não, a responsabilidade não é minha”. (ENF 2). 

 

“As mães ainda reagem mal a essa dinâmica do CD coletivo. De sentar no chão. Algumas 

até se esquivam disso. Eu percebo que algumas somem do CD quando começam a fazer. E 

acho que é bom alternar, que a gente tem que fazer um mês o CD coletivo e um mês o CD 

individual para que ela possa também, na atenção só para ela, se sentir a vontade, né? E 

algumas dizem ‘ai, no CD coletivo não deu para perguntar nada, não gosto daquilo. ’” 

(ENF 5). 

 

“Na minha concepção, até pelo protocolo do ministério, a criança nasceu, ela já foi vista 

pela neonatologista na maternidade e ele já viu as intercorrências principais. Quando a 

gente quer que o médico faça a primeira consulta, a gente está compactuando com essa não 

acessibilidade. A consulta pode ser a qualquer mês com o médico”. (ENF 1) 
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“No começo ninguém queria fazer, não foi fácil essa adesão, porque mudar o paradigma, 

mudar a visão do individual não é fácil, mas eu sou muito feliz [fazendo o CD coletivo]!” 

(ENF 6) 

 

“Na nossa unidade, as crianças passam sim na primeira consulta pelo enfermeiro sem 

problema nenhum. E somos nós quem diagnosticamos encefalite com oito dias de vida da 

criança. E não foi nem um enfermeiro que diagnosticou. Foi um simples acadêmico de 

enfermagem da UFRN que estava lá estagiando. Foi um simples enfermeirando que estava 

lá que diagnosticou uma criança convulsionando há cinco dias que passou um mês 

internada no hospital de pediatria. Um enfermeirando! Não foi nem um enfermeiro ainda. 

Então assim, nós da enfermagem, nós somos a força maior do CD, da puericultura. E o 

médico sim, ele vai entrar como um parceiro nosso, como ele entra nas nossas atividades.. 

O que eu vejo do CD coletivo hoje? É que a gente tem que ver essa proposta como uma 

proposta de TRANSFORMAÇÃO naquela comunidade no processo de saúde/doença.” 

(ENF 1). 

 

“Além do CD coletivo onde a gente vai ver essas crianças? Nas escolas, né? A gente não 

vai ver todas, mas a gente consegue ver a maior parte no Programa Saúde Escolar, você vê 

algumas crianças na escola e nas creches. E como é importante que a gente fique vendo 

essa proposta do CD coletivo, eu fico imaginando como melhora a gente sair daquele 

individual, né, que fica lá só trabalhando em cima da queixa”. (ENF 1). 

 

“Então tem que ir atrás das crianças faltosas, pois a gente vai precisar que elas estejam 

aqui, justamente para trabalhar a questão da PMAQ, que exige que a criança tenha peso a 

cada seis meses, tenha tratamento de verme e tudo.” (ENF 4).  

 

 “A adesão ao CD coletivo passa pela educação em saúde. Em relação às mães faltosas, eu 

pergunto o porquê dela não ter vindo para as consultas anteriores. Aí é nessa conversa que 

ela vai contar: ‘Ah, eu não vim porque aconteceu um problema na minha casa’. Daí, você 

vai escutar que não veio porque atrás dela tinha bilhões de outras coisas que ela precisa ser 

ouvida, precisa ser acolhida, e daqui há pouco ela resolve esses problemas.” (ENF 1). 

 

“Eu conheço uma mãe que tinha até plano e fazia a consulta pelo plano e já voltou e disse 

assim: ‘Posso ficar fazendo a consulta aqui e pelo plano? Porque você é diferente do plano, 

o médico não mede, o médico não examina, como no CD examina, e vou nos dois’”. (ENF 

4). 

 

“Se a gente começar com as consultas individuas, para a mãe aderir ao CD coletivo lá na 

frente vai ser mais difícil. Então assim, eu faço no 15º dia a primeira consulta do CD 

coletivo, e o ganho é maior. Estou falando pela minha experiência. Porque é aquela 

consulta em que a mãe vem com enes questionamentos, com mil e uma perguntas, 

dificuldades. A gente vai está construindo junto com ela todo esse percurso que ela vai 

fazer no CD. Tá aí a importância da primeira consulta ser de CD coletivo, após a visita 

domiciliar, na minha experiência (ENF 1). 

 

A análise destes relatos permite a discussão dos aspectos relacionados aos paradigmas 

que norteiam a assistência à saúde, visto que, se percebe direta e indiretamente, o debate 

acerca dos modelos assistenciais.  

Destaca-se que a maioria das enfermeiras participantes desta pesquisa defende 

veementemente que a primeira consulta do recém-nascido na Unidade, após a visita 

domiciliária, deve ser realizada pelo profissional médico, visto que este dispõe de um aparato 

técnico mais detalhado para a realização do exame físico. As enfermeiras afirmam que, com 

esta primeira consulta sendo realizada por este profissional, elas seguem mais tranquilas no 
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cuidado à criança, pois a responsabilidade de identificar algum problema é dividida com o 

colega.  

As mesmas defendem que do mesmo modo que o médico participa do cuidado nos 

casos de tuberculose e no acompanhamento pré-natal, também deve participar do 

acompanhamento do CD da criança. Porém, elas se deparam com o fato de que eles se 

recusam a atender, por não ter afinidade com a Pediatria.  

Depreende-se nos relatos supracitados que quando a criança não é atendida pelo 

médico, a enfermeira demonstra insegurança, o que faz refletir que confia mais no fazer 

médico do que no seu conhecimento. Além disso, uma das participantes demonstrou 

sentimentos de indignação e estresse ao afirmar que não aguenta mais cumprir atividades que 

são da obrigação de outro profissional, enquanto este pouco ou nada realiza. Afirma que 

muitas vezes o exame físico realizado pelo enfermeiro pode ser mais esmiuçado, porém, não 

descarta a necessidade do primeiro atendimento ser do médico, não importando se este é 

realizado de forma sistematizada e com qualidade. Percebe-se, neste caso, um conflito nas 

relações interprofissionais. 

Entretanto, faz-se primordial a discussão do relato de uma das enfermeiras que afirma 

com segurança que não há esta necessidade estrita da primeira consulta ser realizada pelo 

médico, visto que a enfermagem é a força maior do acompanhamento do CD e o recém-

nascido já foi avaliado na maternidade pelo neonatologista e pelo pediatra. Assim, dispõe que 

o próprio acadêmico de enfermagem é capaz de identificar agravos sérios nas crianças, sem 

ter sido necessária a presença do médico. E que este apontamento de que necessariamente a 

primeira consulta na Unidade tem que ser com este profissional, pode contribuir para a não 

acessibilidade dos usuários ao serviço de saúde.  

Corroborando com este pensar, publicação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 

(2002) lançou a reflexão de que após o nascimento o recém-nascido recebe os primeiros 

cuidados por médico pediatra na sala de parto, visando proporcionar-lhe as melhores 

condições para a adaptação à vida extrauterina. Esclarece, assim, que não há a exigência 

rígida de ser visto novamente na primeira consulta pelo médico da Unidade, pois o 

especialista já o examinou na maternidade.  

Em relação a este aspecto, a literatura torna claro o fato de que toda a equipe de Saúde 

da Família tem que, entre as suas atribuições, realizar o seguimento das crianças saudáveis. 

Entretanto, o profissional de enfermagem figura como o organizador principal responsável 

por esta atividade. Quando for indicado, deve providenciar encaminhamento para consulta 
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médica, dialogando com a mãe/acompanhante sobre a necessidade desta consulta (CEARÁ, 

2002). 

Afirma-se ainda que o processo de trabalho em saúde coletiva nos programas de 

proteção e assistência à criança oferece grandes oportunidades para a enfermagem atuar. 

Assim, os profissionais devem ter a consciência de que podem trabalhar com autonomia nos 

aspectos relacionados às condições de existência da criança e sua família, como moradia, 

escolaridade, nutrição, dentre outros, independentemente de critérios patológicos. 

(FIGUEIREDO, MELLO, 2003). 

Essa autonomia é corroborada no estudo de Abrahão e Freitas (2009) que destacam os 

profissionais enfermeiros como um dos mais identificados nessa função na Atenção Básica. 

Porém, a mesma não faz com que se torne desnecessária a falta de apoio da equipe, pois esta 

sempre será crucial para o cuidado integral à população.  

Denota-se que as enfermeiras destacam a importância de intercalar o acompanhamento 

coletivo com o individual, pois existem mães que não se agradam daquele, em virtude do fato 

de não conseguir esclarecer todas as suas dúvidas e não gostar de sentar no chão. Em 

contrapartida, outro relato traz o entendimento de que a usuária, apesar de possuir plano de 

saúde, é desejosa de permanecer sendo atendida na Unidade, através do acompanhamento 

coletivo, pois, segundo a mesma, neste o cuidado é diferente, no sentido de ser mais 

completo. 

Assim, faz-se necessário este revezamento, para suprir integralmente as necessidades, 

tanto dos usuários como dos profissionais. Além disso, ainda dentro desta perspectiva, uma 

das enfermeiras relata que, mesmo no acompanhamento coletivo, se houver alguma criança 

com necessidade específica, ela vai ser vista isoladamente ao término da roda, para que saia 

da Unidade com todas as suas demandas resolvidas.  

Neste sentido, emerge a discussão do quanto a clínica e a promoção à saúde 

necessitam ser operacionalizadas concomitantemente, uma vez que uma necessita da outra 

para o fornecimento de um cuidado integral e provedor de satisfação pela comunidade. 

Destaca-se ainda a divergência nos relatos de duas enfermeiras, nos quais é possível 

perceber claramente a existência de paradigmas distintos. No tocante à busca ativa de crianças 

faltosas ao calendário do CD, uma das profissionais ressalta a importância desta busca para o 

cumprimento de obrigações do serviço e do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

na Atenção Básica (PMAQ), o qual exige o registro de dados relacionados à saúde da criança. 

Assim, percebe-se a preocupação apenas neste sentido, o que denota um cuidar pautado no 

paradigma positivista, ou seja, mecanizado. 
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Divergindo com este pensar, outra participante destaca que a importância da busca 

ativa das crianças faltosas reside em identificar o motivo pelo qual a mãe não compareceu e, 

através da escuta, compreender que esta família tem necessidades além do que se imagina, e 

que precisam ser supridas. Percebe-se que este modo de agir está enveredado no paradigma de 

reorientação do cuidado à saúde.  

Diante destas considerações, faz-se oportuno versar acerca dos paradigmas. De uma 

forma conceitual, paradigma, em seu sentido sociológico, diz respeito a um conjunto de 

crenças e valores partilhados pelos membros de uma comunidade científica, o que o torna 

dominante na sociedade, influenciando os seres humanos a seguir os seus ideais (KUHN, 

1998). 

No âmbito da atenção à saúde, destacam-se dois paradigmas, a saber: o positivista ou 

cartesiano; e o de promoção à saúde ou emergente. O primeiro teve como um dos seus 

precursores o filósofo René Descartes, o qual via o ser humano como um relógio, na 

perspectiva do determinismo científico e da razão. Conduz a produção de conhecimento sobre 

o objeto com foco nas características objetivas observáveis (KUHN, 1998; CAPRA, 2000; 

FERREIRA, 2013). 

Este paradigma, também chamado de paradigma da doença, é sustentado pelo modelo 

biomédico e clama pela restauração, recuperação e reabilitação da ordem orgânico-funcional 

do corpo, sem trabalhar em uma perspectiva de integralidade e com a proposta de estilo de 

vida e sociedades saudáveis (FERREIRA, 2013). 

É oportuno destacar que a mudança de paradigma resulta da acumulação de crises em 

seu interior, quando não consegue resolver ou responder aos problemas que se colocam. 

Assim, as novas exigências da realidade fizeram com que este paradigma não mais 

respondesse e atendesse às necessidades da população, que não se sentia satisfeita com o 

modo de cuidado recebido, o que contribuiu para o surgimento de um novo paradigma, 

voltado para a compreensão dos complexos e integrativos sistemas da vida e para a mudança 

de uma visão de mundo mecanicista para uma visão ecológica. Este objetiva e valoriza as 

subjetividades, pelo processo da observação e da conversação (KUHN, 1998; CAPRA, 2000; 

FERREIRA, 2013). 

Vale ressaltar, entretanto, que o paradigma emergente não substitui o paradigma 

anterior, mas ambos caminham concomitantemente, numa perspectiva de rupturas 

descontínuas e revolucionárias. Esta realidade justifica-se pelo fato de que ambos são 

necessários para atender integralmente às múltiplas faces dos problemas que surgem na 

sociedade contemporânea, ou seja, eles se complementam. Este fato corrobora os achados 
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desta pesquisa, a qual aponta que as enfermeiras reconhecem a necessidade de intercalar o 

acompanhamento do CD coletivo com o individual (KUHN, 1998; FERREIRA, 2013). 

Assim, tratando-se especificamente da saúde na enfermagem, a prestação do cuidado 

por parte dos profissionais ora é objetiva, ora é subjetiva, o que corrobora o fato de que o ato 

vivo de cuidar requer múltiplas abordagens e múltiplos métodos, não havendo possibilidades 

de identidade única a um ou outro paradigma (FERREIRA, 2013). 

Neste ínterim, o clássico e o emergente, em ação e em diálogo, se interconectam em 

favor do cuidado e do bem-estar humano. Entretanto, esta verdadeira conexão, em que um não 

se sobrepõe no outro, representa um desafio na produção e na (re)construção do conhecimento 

da enfermagem, uma vez que, se por um lado enfatiza-se a promoção da saúde e do cuidado, 

por outro ainda é forte a linha de adoção de estratégias de ação que se amparam na cura de 

doenças e no modelo biomédico de abordagem do corpo e de suas reações (FERREIRA, 

2013).  

Assim, a partir da observação da realidade dos atendimentos prestados pelos 

profissionais nos serviços de saúde, bem como da verificação do próprio comportamento dos 

seres humanos uns para com os outros e para com as gerações futuras, entende-se que o 

positivismo ainda é bastante hegemônico. 

Esta realidade é confirmada pelo fato de que, segundo a literatura, as próprias mães 

valorizam, ainda, a assistência à saúde centrada na figura do médico e, muitas vezes, ficam 

inseguras com a consulta de enfermagem, em especial, quando é uma mãe que está indo pela 

primeira vez ao serviço (CAMPOS, et al., 2011). 

Em relação a este enveredar no paradigma positivista, estudo realizado no interior do 

estado de Pernambuco por Carvalho et al., (2008) evidenciou que, no tocante ao motivo pelo 

qual a mãe levou sua criança à Unidade de Saúde, 40,8% das crianças compareceram por 

causa da vacinação. No entanto, a doença foi o segundo motivo referido no interior (37,6%), e 

apenas 5,8% compareceram ao serviço em virtude de visita de rotina. Prevalece-se assim o 

modelo assistencial tradicionalista e curativo, em que a demanda é espontânea e decorrente 

dos casos de agravos à saúde.  

Essa avaliação da realidade revela fragilidades existentes no modelo biomédico em 

atender a todas as necessidades e demandas sociais de saúde, expressando a pertinência de 

reinventar ações ou estratégias que venham a atender à população de forma eficaz. Assim, 

através da autonomia profissional, os enfermeiros devem buscar alternativas de superação das 

ações restritas ao modelo biomédico (MONTEIRO et al., 2011b). 
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Esta busca pela reorientação do cuidar deve ser verdadeiramente concretizada, uma 

vez que se percebe a necessidade de alterar muito mais do que estruturas. Devem-se modificar 

as referências epistemológicas, sendo necessário destruir a rigidez de comportamentos 

estereotipados, estruturados há anos em uma comunidade e banalizados pelos profissionais de 

saúde que atuam alheios à definição de um modelo de atenção à saúde em defesa da vida. Ao 

voltar o atendimento somente aos sinais e sintomas, em detrimento da produção do cuidado 

ampliado, pode-se afirmar que as ações fruto deste cuidado não podem ser consideradas como 

promotoras do crescimento e desenvolvimento infantil (ASSIS et al., 2011). 

Há que se considerar que o paradigma que tem grande potencial para conduzir o 

sujeito ao cuidado de si, e as sociedades para modos de ser saudáveis, é o da promoção da 

saúde. Disto decorre que, à luz deste paradigma, as pessoas precisam estar presentes no 

processo de cuidado, sendo participativas, criando e recriando modos de pensar e agir em prol 

de sua saúde. Este modelo de abordagem exige participação social, consciência cidadã, 

reflexão e ação (FERREIRA, 2013). 

Destaca-se que a prática de enfermagem na assistência à criança necessita avançar no 

sentido de favorecer estas ações, estabelecer um vínculo com a família para que esta possa se 

sentir instigada a oferecer condições mais satisfatórias para que a criança possa crescer e se 

desenvolver adequadamente (LIMA; MELLO, 2004).  

Este objetivo será alcançado através do desenvolvimento de ações educativas efetivas 

e de sensibilização que enfatizem a atenção à criança e sua família, de modo a ultrapassar a 

técnica, sem restrição do atendimento a queixas e/ou ações dos outros profissionais. Quando 

isto ocorre, evidencia-se o papel social transformador da enfermagem (MONTEIRO et al., 

2011b). 

O discurso de uma das participantes da pesquisa-ação remete ainda aos princípios 

dispostos na Agenda de Compromissos para a Atenção Integral à Saúde da Criança e Redução 

da Mortalidade Infantil, no sentido de que cita a importância da intersetorialidade no cuidado 

à criança. Assim, através do Programa de Saúde Escolar (PSE), ela já começa a ser vista e o 

profissional tem a oportunidade de não trabalhar somente em cima das queixas, o que 

corresponde a um ponto bastante positivo elucidado a partir do acompanhamento coletivo 

(BRASIL, 2004a). 

Por fim versa-se que, concomitantemente à realização do diagnóstico situacional, a 

pesquisadora realizou observações participantes nas ESF a fim de interagir concretamente 

com a realidade do acompanhamento coletivo do CD da criança nas mesmas, e percebeu-se 

que há diferenças na operacionalização deste fazer em cada uma delas.  
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Foi evidenciado também que o local de realização da atividade coletiva muito 

influencia na sua qualidade, pois em uma ESF, que dispunha de um local amplo e arejado, o 

acompanhamento coletivo do CD da criança fluiu de maneira mais satisfatória, se comparado 

ao realizado em um consultório de atendimento. 

Neste sentido, dispõem-se a seguir os resultados advindos da observação participante, 

sendo as ESF designadas pelos termos ESF 1, ESF 2, ESF3 e ESF 4. 

 

5.2.1.1  Acompanhando o CD coletivo da criança na ESF 1 

 

O acompanhamento coletivo observado nesta Unidade ocorreu no mês de setembro e 

contou com a participação da enfermeira; da dentista; de duas enfermeirandas, sendo que uma 

delas conduziu a roda; de uma bolsista vinculada a esta pesquisa, que realizou a observação 

não participante; e de cinco mães com os seus respectivos bebês.  

A enfermeira havia planejado esse dia para fazer o acompanhamento das crianças 

compreendidas na faixa etária entre zero a três meses e 29 dias. Na ocasião, havia uma criança 

com 28 dias, três com três meses e uma com dois meses.   

Como o auditório da Unidade destinado para a realização do CD coletivo estava 

ocupado com os professores e alunos do projeto Saúde e Cidadania (SACI) da UFRN, o 

acompanhamento teve que ser realizado em uma pequena sala de atendimento. Assim, a 

pesquisadora, as acadêmicas de enfermagem e a Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) 

desocuparam e realizaram a limpeza desta sala, bem como dos colchonetes. 

A enfermeiranda abriu a roda, apresentando-se e solicitando a apresentação de todos 

os membros ali presentes. Em seguida, questionou como estava a saúde de cada criança, e as 

mães, uma por uma, foram expondo suas realidades. Foi dialogado também acerca da 

alimentação, sendo dada ênfase à importância do aleitamento materno exclusivo; das 

eliminações; sono e repouso e higienização corporal e oral. Neste momento, a dentista 

participou, explicando a importância da limpeza bucal dos bebês para evitar problemas 

futuros. Na ocasião, estando paramentada com luvas e utilizando gaze estéril, demonstrou em 

umas das crianças como essa limpeza deve ser realizada, e as mães observaram atentamente. 

Terminado esse momento, a dentista retirou-se desta atividade.  

Ressalta-se que as mães participaram de forma satisfatória e partilharam suas 

experiências entre si. Apenas uma, das cinco mães, permaneceu mais tempo em silêncio. A 

enfermeira também não falava muito, abrindo mais espaço para a enfermeiranda e as mães. 
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Após a anamnese, o acompanhamento seguiu com a realização do exame físico. As 

mães foram pesar suas crianças na sala de preparo, juntamente com as enfermeirandas, e 

depois retornaram. Percebeu-se que, apesar dos profissionais e acadêmicas atuarem no sentido 

de que as mães fizessem o exame, em diversos momentos estas observavam mais do que 

faziam.  

Por fim, as próximas consultas foram agendadas na Caderneta de Saúde da Criança e 

as mães demonstraram sair satisfeitas. Ressalta-se que uma das mães permaneceu na sala para 

ser encaminhada ao médico, para que este receitasse uma pomada para seu filho, que 

apresentava fimose fisiológica. O acompanhamento durou, em média, 1h30min. 

 

          

Figura 01 – Discussão sobre a saúde das crianças                           Figura 02 – Medição do comprimento 

         

                    

 Figura 03 – Medição do perímetro cefálico                             Figura 04 – Medição do perímetro abdominal 

5.2.1.2  Acompanhando o CD coletivo da criança na ESF 2 

 

Nesta Unidade de Saúde o acompanhamento foi observado no mês de outubro e 

contou com a participação de uma ampla equipe, composta por duas enfermeiras, sendo uma a 

coordenadora do fazer coletivo; três ACS; duas enfermeirandas; diversos acadêmicos de 
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enfermagem que estagiavam na Unidade; duas mestrandas que observavam; a pesquisadora e 

oito mães com seus bebês e um pai. As crianças possuíam idade entre 15 dias a um mês e 

meio de vida.  

A atividade ocorreu no amplo galpão da Unidade, o qual foi limpo e organizado com 

antecedência. O mesmo dispunha de diversas cadeiras, uma colcha colorida no chão, na qual 

continha alguns brinquedos, os materiais necessários para o exame físico e os colchonetes. O 

que muito chamou a atenção neste ambiente foi a presença de um mural contendo a frase 

“Bem-vindos ao CD coletivo”, o que representou uma importante e simples maneira de 

acolher os usuários e de tornar a atividade mais prazerosa. Este mural pode ser observado na 

figura 05. 

Ressalta-se que este acompanhamento coletivo do CD contou ainda com a presença de 

fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, vindos de diversas regiões do Brasil e que 

participavam de um Congresso na área. Na ocasião, este fazer figurou como um minicurso 

para os congressistas, o que representou de forma concreta o quanto ele está se expandindo 

para outras regiões. 

 Sob a coordenação da enfermeira, deu-se início o acompanhamento, com a 

apresentação de todos os membros da roda. Em seguida, norteada por uma ficha de registro, a 

profissional iniciou um diálogo sobre a saúde de cada criança, envolvendo os aspectos da 

alimentação, eliminações, sono e vacinação (figura 06).  

Destaca-se que em cada ponto dialogado, a enfermeira favorecia o empoderamento 

dos usuários, ao envolvê-los de tal forma que, quando surgia alguma dúvida, ela incentivava 

as próprias mães a responderem umas às outras, o que fazia crescer de sobremaneira a 

discussão. Além disso, em muitos aspectos, ela solicitava às mães para demonstrar o cuidado 

na sua criança, como o banho. 

Assim como na ESF 1, a dentista participou ativamente no momento do diálogo sobre 

a higiene bucal da criança, demonstrando este fazer em um dos bebês presentes, com o uso de 

luva e gaze estéril.  

Nesta roda, foi possível ainda contemplar a análise do desenvolvimento das crianças, 

no tocante aos reflexos neurológicos, motor grosso e motor fino, e quem conduziu esta 

discussão foram os acadêmicos do curso de fisioterapia. 

Em seguida, o acompanhamento continuou com a realização do exame físico nas 

crianças, e cada profissional presente ficou responsável por um bebê. Primeiramente as mães 

foram pesar seus filhos na sala de preparo e depois retornaram para o galpão, onde os 
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profissionais realizaram o exame juntamente com as mães, sendo possível perceber que estas 

realizavam as medições e algumas registravam na Caderneta de Saúde da Criança. 

Foi possível ouvir, ao término da roda do CD coletivo o quanto as mães estavam 

satisfeitas com aquela forma de cuidado, pois viram que seus filhos receberam um cuidado de 

qualidade. Uma das mães chegou a comentar com a pesquisadora que tinha iniciado o 

acompanhamento coletivo naquele dia, muito triste e depressiva, mas ao final já estava 

animada novamente, desejosa de seguir feliz com a sua missão de mãe e continuar a trazer seu 

filho para as consultas.  

Em média, esta atividade também durou 1h30min. A mesma pode ser contemplada nas 

figuras 07 e 08. 

Faz-se importante dispor que, após este momento, no qual os congressistas de 

fisioterapia participaram, a enfermeira coordenadora foi convidada para compor uma mesa-

redonda no referido congresso, para dialogar acerca do cuidado à criança. 

Em outro momento, esta profissional partilhou com a pesquisadora o quanto o 

momento que ela vivenciou foi valioso, no sentido de que os congressistas tiravam todas as 

suas dúvidas acerca do acompanhamento coletivo e muito elogiavam este fazer, afirmando ter 

sido uma experiência marcante a sua participação na roda.  

 

     

          Figura 05 – Mural de boas vindas                                               Figura 06 – Instrumento norteador 
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        Figura 07 – Organização do ambiente                        Figura 08 – Diálogo acerca da saúde das crianças 

 

5.2.1.3 Acompanhando o CD coletivo da criança na ESF 3  

 

A observação participante do acompanhamento coletivo do CD da criança ocorreu no 

mês de novembro, porém, faz-se importante esclarecer que foi sobremaneira desafiante a 

marcação desta data, pois as enfermeiras desta ESF estavam sobrecarregadas com outras 

atividades. Entretanto, por certa insistência da pesquisadora e pela generosidade das 

profissionais, marcaram o acompanhamento coletivo, mas, afirmando que o mesmo havia sido 

meio improvisado para aquele dia.  

Afirma-se que este fazer coletivo foi operacionalizado na Sala do Preventivo da 

Unidade, pois não havia outro espaço físico para acomodar os usuários. A sala era bastante 

pequena, com, em média, 12m², e possuía uma maca, uma mesa de consultório, vários 

armários, algumas cadeiras e um ar-condicionado. 

Participaram desta atividade uma enfermeira, duas enfermeirandas, seis mães com 

suas respectivas crianças, uma avó e a pesquisadora. Ressalta-se, porém, que em virtude do 

reduzido espaço físico, primeiramente o acompanhamento ocorreu com três mães, 

pertencentes a uma das equipes da Estratégia, e em seguida, após a saída destas, as outras três 

adentraram na sala para participarem do cuidado coletivo. 

Uma das enfermeirandas presentes conduziu o acompanhamento, o qual iniciou com a 

apresentação da pesquisadora e das mães. Logo em seguida, a acadêmica fez uma breve 

explanação sobre do que se tratava o acompanhamento coletivo do CD e os seus objetivos, 

convidando as usuárias à troca de experiência e de conhecimentos.  
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Posteriormente, a mesma convidou uma das mães a comparecerem à maca com sua 

criança para a realização do exame físico, e desta forma foi iniciada a prática, enquanto as 

outras mães permaneciam sentadas na cadeira, observando o que estava sendo realizado ou 

conversando entre si (figuras 09 e 10). Após esta etapa, a enfermeiranda questionava acerca 

da saúde da criança, porém, de modo individualizado, e registrava no prontuário familiar e na 

Caderneta de Saúde da Criança. Em seguida, repetia os mesmos procedimentos com as outras 

participantes. 

Foi depreendido que a enfermeira pouco participou durante este fazer, conferindo 

plena autonomia para a sua estagiária. Por diversas vezes o acompanhamento era 

interrompido pelo grande fluxo de outros profissionais que compareciam à sala procurando a 

enfermeira, a qual acabou por explanar sua indignação para a pesquisadora, em virtude de ser 

constantemente interrompida em suas atividades para resolver assuntos burocráticos da 

Unidade. Este fato demonstra que os outros profissionais podem não conferir a verdadeira 

valorização do acompanhamento coletivo do CD da criança.  

Em relação ao segundo grupo de mães que participou do fazer coletivo, afirma-se que 

a enfermeira responsável pela área delas compareceu no início, entretanto, logo se ausentou 

da sala, não mais retornando. 

Ao final, as crianças saíram com a próxima consulta agendada e as mães 

demonstraram satisfação. Outros detalhes deste acompanhamento podem ser visualizados nas 

figuras 11 e 12, a seguir. 

 

 

Figura 09 – Mães observando o exame físico realizado pela enfermeiranda 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Realização do exame de forma individual 

 

     

Figura 11 – Mães e bebês participantes do fazer coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Enfermeira dialogando sobre o aleitamento materno 

 

5.2.1.4 Acompanhando o CD coletivo da criança na ESF 4  

 

O acompanhamento coletivo do CD da criança nesta ESF foi observado no mês de 

novembro e contou com a participação de uma enfermeira, de seis mães, com suas respectivas 
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crianças, duas avós e a pesquisadora. Os bebês estavam nas faixas etárias de dois, três, quatro, 

nove e 16 meses.  

Este fazer foi operacionalizado na sala da brinquedoteca da Unidade, a qual possui o 

chão coberto por material emborrachado, dispensando o uso de colchonetes, além de vários 

brinquedos e um ar-condicionado. Percebeu-se que este ambiente favoreceu a realização de 

um cuidado mais qualitativo e satisfatório para as mães e os bebês. 

A enfermeira responsável deu início ao acompanhamento, solicitando que todas as 

participantes se apresentassem, dizendo o seu nome, o do bebê e a idade deste. Não foi 

solicitada a apresentação das avós, as quais permaneceram durante todo o tempo à parte da 

roda. 

Em seguida, a profissional questionou a existência de queixas, mas as mães ficaram 

em silêncio. A posteriori, solicitou que estas examinassem a fontanela das suas crianças, e 

enquanto assim faziam, a mesma dirigiu-se especificamente a uma criança. 

Assim, apesar de ser denominado acompanhamento coletivo, a profissional avaliou 

cada criança individualmente, ou seja, aproximava-se de uma mãe, questionava como estava a 

saúde do seu filho, dialogava acerca das suas dúvidas e partia para a medição do perímetro 

cefálico. Não foi observada a medição dos perímetros torácico e abdominal nem do 

comprimento da criança.  

Ressalta-se que enquanto a enfermeira estava conversando com uma das mães, as 

outras se esforçavam para ouvir o que estava sendo dialogado, e quando a pesquisadora 

questionou o porquê deste esforço, as mesmas afirmaram ser em virtude do fato de que muito 

poderiam aprender com a experiência daquela mãe. Porém, em poucos momentos a 

enfermeira direcionava sua atenção para todo o grupo, o que ocorria somente quando a mesma 

identificava problema em alguma criança e o transmitia para a roda para que as outras mães já 

se prevenissem do mesmo. 

Faz-se importante versar que a profissional buscava a prestação de um cuidado 

integral diante das necessidades apresentadas pelas crianças, aprofundando as discussões com 

a mãe até que todas as suas dúvidas e angústias apresentadas fossem sanadas.  

Destaca-se ainda que quando a enfermeira concluía o seu acompanhamento com uma 

criança, a mãe já estava liberada da roda. Assim, apesar de ter iniciado com seis crianças, ao 

final havia apenas uma na brinquedoteca.  

Pôde-se perceber que as mães demonstraram satisfação ao saírem do 

acompanhamento, porém, afirmaram que gostariam de sair da sala já com a próxima consulta 
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agendada, o que não era possível, pois pela rotina do serviço, elas teriam que marcar com 

outro profissional responsável por isto especificamente. 

Pode-se representar este acompanhamento através das figuras 13 e 14, a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Realização do exame físico em uma das crianças presentes, pela enfermeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Observação da criança pela enfermeira 

 

5.2.2 Planejando a ação coletiva 

 

Diante da inquietação das enfermeiras participantes desta pesquisa e da divergência 

dos seus discursos no tocante a alguns aspectos do acompanhamento coletivo do CD da 

criança, iniciou-se um momento de discussão, almejando apreender a razão de ser do cuidado 

e assim gerar conhecimento (FREIRE, 2003).  

Afirma-se que para suprir as necessidades de saúde da população infantil é essencial 

considerá-la como um ser histórico, social e familiar, exigindo um olhar além da clínica, com 

o envolvimento dos profissionais, usuários e gestores, na busca por integralidade e qualidade 

no atendimento (BRASIL, 2004a).  
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Sob esta ótica, nesta etapa da pesquisa-ação realizou-se um encontro por meio de 

grupo focal, para a apresentação, às enfermeiras, dos nós críticos identificados na etapa do 

diagnóstico situacional, a fim de serem discutidos e solucionados. Este grupo ocorreu em uma 

sala do Departamento de Enfermagem da UFRN e contou com a participação de sete 

enfermeiras. Este momento gerou inquietação entre estas, as quais dialogaram bastante entre 

si, porém, demonstrando certo estresse diante das conclusões emergidas dos seus próprios 

relatos. 

 A problemática residiu, segundo as falas apreendidas, na falta de uma padronização e 

sistematização do acompanhamento coletivo do CD da criança, e do apoio da equipe de 

saúde, ficando o enfermeiro com a maior sobrecarga de trabalho. Esta realidade é observada 

nos relatos a seguir: 

“A gente sabe que a primeira consulta tem que ser na primeira semana de vida, em 

seu domicílio, e a primeira consulta [na Unidade] é no 15º dia. Isso fortalece o 

vínculo. No início eu tive muitas ausências, mas com o passar do tempo foi criando 

um vínculo. Trabalhamos justamente o aleitamento materno e todas aquelas dúvidas 

que, por mais que a mãe faça a consulta da gestante, todos os exames, tudo certinho, 

a gente vai fortalecer para que ela faça uma melhor adesão do CD. É tanto, que 

quando ela vem, ela pergunta quando vai haver o CD coletivo novamente, porque 

este marcou o início do aprendizado dela em relação ao filho”. (ENF 1). 

 

“Eu tive uma experiência agora, e a gente fez um esforço de fazer a primeira 

consulta com 15 dias por causa do aleitamento materno, a gente chamou essa criança 

para o CD coletivo na unidade, e das três crianças que eu marquei nenhuma foi. Eu 

acho que algumas não querem sair de casa, ou já saíram para o teste do pezinho com 

uma semana, aí na outra semana tem o CD coletivo, não sei se porque foram 

cesáreas e duas moravam em morros, eu tive essa dificuldade, das três que eu 

marquei nenhuma foi.” (ENF 2). 

 

“Vamos falar da realidade, essa segunda consulta de CD coletivo, o espaço onde a 

gente faz para a mulher se abaixar, é na sala da brinquedoteca, que é toda com o 

chão emborrachado, então não tem como colocar cadeira, ela teria realmente que se 

abaixar. Para essa mulher com 20 dias de pós-parto, a realidade da gente é uma sala 

pequena e se tiver 8 mulheres com acompanhante fica difícil, eu acho que essa 

consulta deveria ser individual, porque também seria o momento de uma avaliação 

médica dessa criança, porque o médico faria essa primeira consulta na unidade e daí 

ele pode ir intercalando individual com coletivo, mas essa primeira consulta no CD 

coletivo eu acho complicado”. (ENF 7). 

 

“Como falta o apoio da equipe, acaba sendo um trabalho no qual a gente não pode 

ter muitas crianças [participando]. Você deve ter umas oito, no máximo. Quando 

tem a presença do acadêmico de enfermagem fica mais fácil, porque fica um de nós 

para cada dois recém-nascidos. Quando você não tem, fica um profissional para dar 

conta de oito crianças no exame físico, e isso é muito difícil.” (ENF 2). 
 

“A gente tem dificuldade de fazer o CD coletivo, porque é preciso mais gente, e nós 

nem sempre temos ajuda de vocês, então, como a gente vai poder trabalhar mais a 

equipe? Porque a gente não trabalha no CD coletivo a equipe, trabalha só a 

enfermeira. Então, fica difícil da gente estar ali, gera certo desgaste.” (ENF 2). 
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Neste sentido, foi decidido, conjuntamente, que era necessário modificar a realidade a 

partir de ações de educação em saúde. Sobre isso, Campos (2003) afirma que as discussões na 

área da saúde coletiva devem ser embasadas em um tema ou situação-problema de interesse 

coletivo. O que corrobora a sistemática da pesquisa-ação, que considera os participantes como 

sujeitos de mudança, envolvendo-os em todas as etapas empreendidas da pesquisa e da ação 

(THIOLLENT, 2009). 

Assim, buscou-se planejar os rumos a serem tomados para a concretização desta 

mudança e, desse modo, a conscientização desta não é apenas conhecimento, mas opção, 

decisão e compromisso (FREIRE, 2010). Com a finalização da apresentação dos achados da 

primeira etapa da pesquisa-ação, as enfermeiras foram questionadas sobre o que elas 

acreditavam que seria necessário para que a mudança ocorresse, e as falas a seguir expressam 

as supostas ações a seres desenvolvidas: 

“Tem que fazer um check-list, enxuto, e é melhor que todas nós o construamos 

estando juntas, para cada uma falar um ponto importante”. (ENF  2). 

 

 “Há a necessidade de se fazer uma capacitação, tipo uma palestra de sensibilização” 

(ENF 2). 

 

No tocante à capacitação, a literatura também aponta a importância da realização desta 

atividade nos serviços de saúde. Entretanto, estudo realizado por Carvalho et al., (2008) 

identificou um elevado percentual de profissionais não capacitados nas ações de assistência às 

crianças, bem como reduzido número das diversas categorias profissionais nestas ações.  Isso 

demonstra não apenas a necessidade de treinamento, mas também a falta de equipe 

interprofissional. Este estudo evidenciou ainda que a ausência desta equipe figura como o 

principal entrave citado pela maioria dos serviços de médio e pequeno porte dos municípios 

do Estado de Pernambuco para a ação de crescimento e desenvolvimento da criança. 

Faz-se oportuno tecer que o treinamento e a formação de profissionais que lidam com 

crianças são fundamentais, no sentido de instigar a sua atuação pautada em uma percepção 

holística, que abrange o seu compromisso social e uma interação com as necessidades infantis 

e a realidade local. Segundo o MS, estes profissionais devem estar capacitados para resolução 

dos problemas de saúde e para atuar contra os fatores indesejáveis do meio ambiente que 

impedem ou restringem as crianças de atingirem o seu potencial de crescimento e 

desenvolvimento (CARVALHO et al., 2008). 

Do mesmo modo, a falta de capacitações pode resultar em deficiências na 

compreensão dos profissionais sobre o gráfico de crescimento, sobre as intervenções 
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apropriadas e sobre o significado real do acompanhamento do CD infantil. Isso acaba 

refletindo na falta de diálogo com as mães sobre o assunto, desconhecimento dos grupos de 

risco e não realização dos procedimentos que compõem o acompanhamento do CD 

(CARVALHO et al., 2008). 

Neste sentido, ficou acordada a realização de capacitações com toda a equipe de Saúde 

da Família, em cada uma das ESF incluídas nesta pesquisa. Quanto às datas para esta ação, a 

pesquisadora combinou posteriormente com as enfermeiras por meio de contato telefônico. 

Além disso, combinou-se também a construção conjunta de um check-list para nortear o 

cuidado no acompanhamento coletivo do CD da criança, cuja concretização se deu a partir de 

uma reunião com as enfermeiras, em outro dia previamente agendado. 

Assim, apesar das inquietações geradas no início desta etapa, após o planejamento as 

enfermeiras seguiram satisfeitas e esperançosas com a mudança da realidade atual do cuidado 

coletivo à criança. 

Concorda-se com Freire (2003) quando este afirma que o processo de transformação da 

prática inicia-se a partir da apresentação da realidade atual e consequente anúncio da realidade 

diferente, a emergir da mudança dessa situação. 

 

5.2.3 Implementando a mudança na prática assistencial 

 

Após o planejamento das ações a serem realizadas juntamente com as enfermeiras, 

partiu-se para a terceira etapa inerente à pesquisa-ação, ou seja, a implementação destas 

ações.  

 

5.2.3.1 Ação 1 – Construção do check-list norteador para o acompanhamento coletivo do CD 

da criança 

 

No que diz respeito à implementação desta ação, ficou combinado de realizá-la 

durante um encontro grupo focal, agendado com antecedência com as enfermeiras 

participantes deste estudo. Entretanto, vale ressaltar que no dia previsto, poucos minutos antes 

do horário acordado, apenas duas enfermeiras estavam presentes, e as outras foram 

desmarcando a participação no grupo através de contato telefônico.  

Porém, em virtude do pouco tempo disponível para o término desta pesquisa, a 

pesquisadora responsável orientou a não desmarcar o grupo, mas realizá-lo com as duas 

enfermeiras presentes, utilizando a metodologia de roda de conversa. Neste caso, optou-se 
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pela não realização do grupo focal porque não havia o número ideal de sujeitos que devem 

compor este grupo (MINAYO, 2010). 

Assim, as enfermeiras, as pesquisadoras e as bolsistas reuniram-se em uma sala do 

Departamento de Enfermagem da UFRN e, com a participação ativa daquelas, deu-se a 

construção do check-list norteador das ações (APÊNDICE H). A consecução desta etapa 

ocorreu de maneira satisfatória, com o aprofundamento das discussões relacionadas à saúde 

da criança, buscando-se contemplar as necessidades integrais da população infantil no 

referido instrumento. 

A priori a discussão voltou-se para a questão da faixa etária, a qual, como pôde ser 

percebido na etapa do diagnóstico situacional, não foi geradora de consenso entre as 

enfermeiras participantes, visto que a maioria priorizava faixas de idade diferentes para a 

realização do CD coletivo. 

Neste encontro, porém, as enfermeiras concordaram que o ideal é operacionalizar este 

fazer coletivo com crianças compreendidas em uma faixa etária menor, como de zero a seis 

meses, uma vez que as necessidades de saúde são semelhantes, pode-se trabalhar mais na 

perspectiva da promoção à saúde e o atendimento torna-se mais ágil, como pode ser 

contemplado nas falas a seguir: 

“Tivemos uma experiência com crianças de zero a quatro meses, e foi muito bom, 

porque, assim, os reflexos são muito parecidos, as necessidades também, aí você 

pode estimular mais a questão do aleitamento materno. Se você pega uma faixa 

etária maior, aí você já tem que perceber mais coisas, avaliar mais, a consulta 

termina ficando mais prolongada. Nesta primeira experiência eu achei bem 

produtivo”. (ENF 3). 

 

“As crianças estão mais sadias também, então dá para trabalhar na parte mais de 

promoção, mais de educação mesmo. E quando elas vêm maiores, muitas vezes elas 

precisam de uma atenção mais específica, né? E aí é o momento de você realmente 

chegar e fazer o individual. Na hora que a gente pega a mãe nestes seis primeiros 

meses, que você consegue enfiar na cabeça dela o que é importante, depois no 

sétimo, oitavo e no nono mês fica até mais fácil. Se você começa do começo, 

quando ela fica maior, ela desenrola. (ENF 2). 

 

Depreende-se destas falas que as enfermeiras consideram que as crianças com idade 

superior a seis meses necessitam de uma atenção mais esmiuçada, fato que prolongaria o 

tempo de realização do CD coletivo. Por isso, concordam que a partir desta faixa etária, as 

crianças devem ser vistas através do acompanhamento individual. 

Este pensar remete ao paradigma cartesiano e ao modelo tradicional biomédico, que 

ainda exerce grande influência na assistência à saúde da população. Nos relatos está implícito 

o fato de que nas ações de educação em saúde, as quais devem estar pautadas no paradigma 
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de promoção à saúde, as ações são mais superficiais, e os detalhes ficam para serem vistos 

somente na consulta individual, em um consultório onde o profissional é o detentor do saber. 

Assim, questiona-se o motivo pelo qual as enfermeiras acreditam que há inviabilidade 

de visualizar os detalhes interentes à saúde das crianças no acompanhamento coletivo, e a 

resposta pode ser contemplada na fala a seguir: 

“Mas eu acho que demanda muito tempo pra gente tá com esses detalhes. É porque é 

um barulho danado, tá todo mundo lá, pra você discutir é muita coisa. Então eu acho 

que a gente tem que frisar como é o AIDPI, percebendo se a criança tá mamando, se 

está com a vacina em dia, ganhando peso e tamanho. Então a gente tem que 

contemplar as coisas básicas. Eu acho que fica muita coisa pra gente ver o 

desenvolvimento dela com relação aos reflexos, até porque essa criança ela vai vir 

depois, para o CD individual”. (ENF 2). 

 

É oportuno lembrar que a estratégia de AIDPI foi criada em 1996 pela 

Organização Panamericana de Saúde (OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), com o objetivo de atuar diretamente no 

conjunto de doenças mais prevalentes da população infantil, para a redução da mortalidade de 

crianças menores de 5 anos de idade. Propõe a abordagem à saúde da criança com a 

sistematização do atendimento clínico e integração de ações curativas com medidas 

preventivas e de promoção à saúde (PARANHOS; PINA; MELLO, 2011). Neste sentido, 

percebe-se diretamente a coexistência de ambos os paradigmas nesta importante estratégia. 

Entretanto, ao versar acerca da operacionalização do CD coletivo tendo como 

base os requisitos da AIDPI, o relato da enfermeira torna claro o fato de que está mais 

arraigado pelo modelo hegemônico de assistência à saúde, pois busca operacionalizar um 

cuidado mais pontual, centrado nos problemas. 

Esta realidade vai ao encontro dos achados do estudo realizado por Abrahão; 

Freitas (2009), no qual se evidenciou o fato de que o próprio trabalho com grupo, na rede 

básica, de modo geral, tem o risco inerente de centralizar suas ações na doença, como reflexo 

ainda do paradigma positivista vigente. Isso é um modo fragmentado da produção no campo 

da saúde que desconsidera a questão da necessidade integral do usuário no planejamento das 

ações ofertadas pelos serviços. 

Ao longo da roda de conversa, foi gerado um clima de divergência quanto à 

avaliação do desenvolvimento da criança no acompanhamento coletivo do seu CD, visto que 

enquanto uma das enfermeiras não concordava em realizar esta avaliação em virtude do 

tempo e do fato de que iria se tornar muito enfadonho, outra defendia veementemente que 

deveria ser avaliado sim, pois se assim não for, não será considerado crescimento e 

desenvolvimento. Pode-se contemplar este fato nas falas abaixo: 
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“Sim, eu sei que é importante que tenham os reflexos, mas na prática é outra coisa, 

porque na prática a gente conversa muito. O CD coletivo não deixa de ser uma 

atividade educativa, e tem que ver o que é mais importante nele. Porque vai ter um 

monte de criança chorando, as mães tudo agoniadas, eu sinto dificuldade de ver 

esses reflexos, ainda mais estando sozinha.” (ENF 2). 

 

“Eu não sei, eu acho que tem que avaliar sim no CD coletivo, porque se não, não 

seria crescimento e desenvolvimento.” (ENF 3). 

 

Outra questão emergida neste momento inicial da implementação das ações, foi a 

inquietação e insegurança de umas das participantes quanto ao concreto emponderamento das 

mães ou cuidadores dos aspectos relacionados ao processo saúde/doença das crianças, como 

pode ser observado na fala que segue: 

Será que as mães vão saber identificar quando a fontanela está abaulada ou não? 

(ENF 2). 

Pode-se recordar que um dos objetivos do acompanhamento coletivo do CD da 

criança é favorecer o protagonismo dos sujeitos, no sentido de que estes sejam ativos no 

processo, examinando seus bebês, analisando o seu crescimento e desenvolvimento, além de 

realizarem o preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança, já que no cotidiano da 

consulta individual, é feito pelas enfermeiras, enquanto as mães ficam simplesmente 

aguardando, sem receber explicações sobre os achados. Essa abordagem acaba por subestimar 

a  capacidade  potencial  de aprendizagem dos usuários. 

 Assim, os profissionais devem contemplar cada roda como uma oportunidade de 

capacitar as mães a conhecer integralmente suas crianças e identificar quaisquer problemas 

precocemente, como por exemplo, o abaulamento da fontanela. 

Diante destas considerações iniciais, foi reiterada a necessidade da construção de 

um instrumento que pudesse sistematizar as ações, visto que muitas enfermeiras participantes 

desta pesquisa adotam condutas distintas e possuem opiniões divergentes sobre o fazer 

coletivo.  

Neste ínterim, o check-list foi construído pelas próprias enfermeiras, com o apoio 

da pesquisadora, a qual registrava o passo-a-passo do mesmo, utilizando o programa 

Microsoft Word 2010, o computador e o data show disponível na sala de realização da roda de 

conversa.  

Este instrumento contemplou aspectos referentes a identificação da criança e da 

mãe, número do prontuário, condições gerais de saúde da criança e sua família, alimentação, 

eliminações, sono e repouso, higiene, vacinação e exame físico céfalo-caudal. Ao final, o 

instrumento contemplou a observação dos reflexos neurológicos, visto que as enfermeiras 

chegaram à conclusão da verdadeira necessidade de serem avaliados. Ressalta-se que, 
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conforme apontamento das próprias enfermeiras, prezou-se para que o instrumento fosse o 

mais sucinto possível, apesar de contemplar todo o processo de saúde/doença da criança. 

Esclarece-se que, ao final da concretização desta primeira ação, as enfermeiras, 

juntamente com a pesquisadora responsável atentaram para o fato de que este check-list 

recém-construído encaixava-se muito bem no acompanhamento individual do CD da criança, 

uma vez que facilitaria o processo de trabalho das enfermeiras. 

Assim, ficou acordado que ele seria utilizado neste fazer individual e funcionaria 

como um norteador para o cuidado coletivo, sem necessitar que fosse preenchido neste, sob a 

justificativa de que a preocupação deve residir no diálogo e na promoção à saúde, e não nos 

registros, os quais fazem com que se rompa o verdadeiro diálogo. Neste sentido, ficou 

acordado que seria necessário apenas registrar “CD coletivo” no prontuário familiar nos dias 

marcados para o acompanhamento coletivo do CD da criança. Este fato é observado nas falas 

seguintes: 

“Eu acho que no CD coletivo a gente não deve escrever muito não. É tanto que no 

meu prontuário só tem escrito ‘CD coletivo’. Porque é uma oportunidade que a 

gente tem de realmente conversar, da mãe entender que é importante a participação 

dela. É uma questão de educação mesmo, de você começar a escutar e falar.” (ENF 

2). 

 

“Então esse check-list vai ser utilizado e respondido no CD individual e no CD 

coletivo vai apenas nortear, pra você não se perder, mas não devemos responder 

nada, só escrever no prontuário ‘CD coletivo’. Vai servir para o individual e ser 

norteador para o coletivo.” (ENF 3). 

Além deste check-list, ficou acordada a construção de uma Cartilha que contemplasse 

de forma sucinta os aspectos relacionados ao acompanhamento do CD da criança e o referido 

check-list, e que pudesse ficar disponível em cada uma das ESF participantes deste estudo e, 

posteriormente, após sua avaliação, ser disponibilizada também na Secretaria de Saúde do 

Município para acesso a todos os profissionais.  

Em relação à faixa etária e o profissional que atenderá a criança na sua primeira visita 

à Unidade de saúde, pontos que trouxeram bastante divergência entre as enfermeiras, ficou 

acordado que seriam estabelecidos segundo a realidade de cada serviço. Assim, em virtude da 

falta de um consenso, solicitaram que estes pontos não estivessem inclusos na Cartilha, visto 

que a padronização dos mesmos estaria comprometida na prática profissional. 
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5.2.3.2 Ação 2 – Capacitações acerca da importância do acompanhamento coletivo do CD da 

criança 

 

Diante da inquietação das enfermeiras, planejou-se a realização de capacitações com 

as equipes das ESF incluídas neste estudo. Assim, ficou combinado que a pesquisadora iria a 

cada Unidade implementar essa ação. 

Entretanto, faz-se oportuno esclarecer que esta etapa figurou como desafiante para a 

pesquisadora, a qual enfrentou dificuldade para marcar as capacitações, pois por diversas 

vezes as enfermeiras não se encontravam disponíveis em virtude de motivos diversos, a saber: 

licença, férias, atestado, agenda sobrecarregada com as demandas do serviço, dentre outros, o 

que impossibilitou a implementação desta ação.  

Apesar desta problemática, conseguiu-se realizá-la ainda na ESFCN, no mês de 

novembro de 2014, após marcação prévia com as enfermeiras, que ficaram responsáveis por 

mobilizar toda a equipe para também participar da ação.  

Porém, das quatro enfermeiras que trabalham nesta Unidade, apenas três estavam 

presentes, visto que uma estava de licença. Além delas, compareceram apenas dois ACS, dos 

quais um se retirou logo no início da capacitação. Assim, infelizmente a equipe não foi 

contemplada, mas a pesquisadora seguiu com a ação.  

Estavam presentes ainda três enfermeirandas que estagiam na ESFCN e uma mestra 

em enfermagem na área de saúde da criança, que generosamente se dispôs a ajudar a 

pesquisadora neste momento da pesquisa.  

A capacitação foi iniciada com a apresentação acerca do acompanhamento coletivo do 

CD da criança, no tocante ao seu conceito e objetivos. No entanto, pouco a pesquisadora 

havia iniciado, quando uma das enfermeiras participantes se colocou e retomou, 

imediatamente, às discussões sobre os problemas do CD coletivo, voltando para a etapa do 

diagnóstico situacional. A referida profissional comentou bastante angustiada, que não estava 

conseguindo operacionalizar o acompanhamento com tantas crianças e sem o apoio da equipe, 

e afirmou que o mesmo deve ser voltado mais para a educação em saúde e diálogo com as 

mães, sem ser necessário realizar o exame físico detalhado na criança, o qual deve ser 

realizado no acompanhamento individual, como pode ser observado no seguinte relato: 

 “Ainda porque essa mãe chega e ela quer um tempo para conversar sobre as 

necessidades da sua criança. Aí o tempo não dá, porque você tem que tá vendo 

outras coisas do exame, aí não sobra tempo [para conversar]. Eu acho que pode fazer 

as medidas, mas ver os reflexos eu acho que fica mais complicado” (ENF 2). 
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A participante afirma ainda que se o CD coletivo é realizado com vistas à verificação 

do peso e da estatura, tratamento de verme, solicitação de exames e orientações gerais, sem se 

deter à educação em saúde propriamente dita, o mesmo acaba por se tornar semelhante a uma 

ação global, sem contemplar integralmente as crianças, mas detendo-se apenas nas 

orientações. 

Neste sentido, as participantes voltaram a discutir e reorganizar o check-list que já 

havia sido construído em um grupo focal anterior. Esta flexibilidade observada neste 

momento da pesquisa não representa perda para o mesmo, uma vez que converge com o 

disposto por Thiollent (2008), o qual afirma que as etapas da pesquisa-ação são bastante 

flexíveis, adaptadas conforme as circunstâncias surgidas no decorrer do estudo e de acordo 

com a dinâmica do grupo.  Assim, mesmo estando na etapa da implementação das ações, 

pode-se voltar, sem problemas, ao diagnóstico situacional, conforme necessidade dos sujeitos.  

Neste sentido, as enfermeiras avaliaram novamente o check-list previamente 

construído e decidiram, conjuntamente, a necessidade de serem construídos dois instrumentos 

separados, um para o acompanhamento individual do CD da criança, mais completo e 

específico (APÊNDICE I) e outro para o acompanhamento coletivo, mais sucinto 

(APÊNDICE J) para favorecer o verdadeiro diálogo. Assim, a capacitação voltou-se para esta 

reconstrução. 

Na ocasião, ficou acordado ainda, entre as enfermeiras desta Unidade de Saúde, a 

ordem dos acompanhamentos coletivos e as faixas etárias que seriam incluídas, e todas 

apresentaram unanimidade para que ocorra da seguinte forma: 

 

Quadro 4 – Ordem dos acompanhamentos do CD das crianças e suas respectivas faixas etárias. Natal, 2014 

FAIXA ETÁRIA ACOMPANHAMENTO 

15 dias de vida CD coletivo 

Primeiro mês CD individual (de preferência com o médico) 

Segundo mês CD individual 

Terceiro mês CD coletivo 

Quarto mês CD individual 

Quinto mês CD individual 
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Sexto mês CD coletivo 

Sétimo mês em diante CD individual 

 

Assim, apesar de ter sido identificado no diagnóstico situacional que as enfermeiras 

defendiam veementemente a primeira consulta do acompanhamento do CD da criança na 

Unidade com o profissional médico, percebe-se que neste momento elas mudaram sua 

percepção. Concordando, deste modo, em iniciar o cuidado à criança com o fazer coletivo. 

Ficou acordado que as participantes desta pesquisa iriam avaliar se esta forma de 

operacionalizar o acompanhamento coletivo realmente é válida, e que a pesquisadora deveria 

retornar à Unidade seis meses depois para verificar sua eficácia. 

Neste sentido, como pôde ser observado ao longo desta etapa, a capacitação não foi 

implementada de maneira satisfatória, pois seguiu outros caminhos durante sua realização. 

Entretanto, afirma-se mais uma vez que este fato não constituiu perda para a pesquisa, visto 

que as enfermeiras, como sujeitos ativos desta, conduziram-na segundo a forma que mais lhes 

agradaram e, assim, demonstraram-se satisfeitas e com suas necessidades atendidas.  

 

5.2.4 Avaliando a pesquisa-ação 

 

No tocante ao processo educativo, Freire (1979) destaca que é necessário pensar sobre 

o próprio homem e sobre cada um de forma particular. Nessa perspectiva, partiu-se para o 

processo de avaliação desta pesquisa, de um modo geral, e das ações realizadas, na visão das 

enfermeiras. Esta avaliação foi apreendida através de entrevista individual, na qual foi 

entregue um instrumento, e as respostas obtidas estão elencadas no Quadro temático V, a 

seguir.  

  

Quadro temático V – discurso das enfermeiras participantes da pesquisa-ação em resposta ao questionamento: 

“qual a sua percepção acerca do conhecimento adquirido a partir da sua participação nesta pesquisa? Tem 

sugestões para o futuro?”. 

Temas geradores Respostas 

Troca de experiências/interação “Foi muito bom, pois foi uma troca de experiências e mudança nos 

pontos negativos.” (ENF 4). 

 

“Estamos todos juntos, cuidadores e usuários, assegurando a efetividade 

do cuidado em saúde infantil.” (ENF 1). 

 

“Participar desta pesquisa foi algo muito bom, pois a troca de 

experiências, o conhecimento compartilhado entre nós enfermeiras, nos 
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dá empoderamento e fortalece nossas ações.” (ENF 9). 

Expectativas  “Oferecer aos preceptores uma especialização em saúde da criança” 

(ENF 4) 

 

“Que as pesquisas neste campo sejam cada vez mais incentivadas e 

aplicadas na nossa prática.” (ENF 1) 

 

“Sugiro que esta ação, digo, a pesquisa, após a defesa seja, apresentada à 

SMS para ser compartilhada com outros profissionais.” (ENF 9). 

 

“Acredito que com o aperfeiçoamento do cuidado à criança através do 

acompanhamento coletivo do CD, começa a ocorrer uma reorientação na 

prestação da saúde infantil, um olhar mais atento para as crianças, 

voltado para a promoção à saúde.” (ENF 10). 

Parceria com a UFRN “Que a UFRN mantenha sempre apoio na implementação do CD coletivo 

e acompanhamento das suas ações.” (ENF 1). 

 

“Que as demais colegas de enfermagem despertem para o principal 

objetivo do CD coletivo, através do apoio da UFRN.” (ENF 1). 

 

“A parceria com a academia é fundamental para que o acompanhamento 

coletivo do CD aconteça de forma ideal.” (ENF 10). 

 

A partir das respostas elucidadas nesta etapa de avaliação, pode-se depreender que as 

enfermeiras têm visões positivas acerca da sua participação na pesquisa, uma vez que foi 

geradora de interação e troca de conhecimentos e experiências entre as mesmas, de forma a 

mudar os pontos negativos e tentar qualificar o acompanhamento coletivo do CD da criança.  

Da mesma forma, afirma-se que possuem expectativas para que suas práticas sejam 

cada vez mais aperfeiçoadas, estudos nessa área sejam mais incentivados e para que esta 

temática seja apresentada à SMS, a qual expandirá de forma mais concreta este fazer coletivo 

para outros profissionais. Neste sentido, uma das enfermeiras acredita que estes esforços 

podem trazer a verdadeira reorientação do cuidado à população infantil. 

Destaca-se ainda a importância da parceria com a UFRN, a qual deve acompanhar e 

apoiar constantemente o fazer coletivo, para que seja o mais qualitativo possível. Além de 

instigar sua realização por parte de outros profissionais da enfermagem, assim como a SMS. 

Pode-se considerar, assim, que apesar das diferenças nas abordagens adotadas por 

cada enfermeira para a realização do acompanhamento coletivo do CD da criança, percebe-se 

que as mesmas são desejosas de aperfeiçoar e avançar neste fazer, uma vez que o contemplam 

como uma proposta de transformação do processo saúde/doença das crianças.  

Durante toda a pesquisa, estiveram disponíveis para a mudança e qualificação do 

atendimento, entretanto, em virtude de dificuldades vivenciadas ao longo deste estudo, como 

o tempo limitado das participantes e a pouca motivação de algumas, a sistematização do 

acompanhamento não ocorreu de fato, como o esperado.   
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Porém, a partir da análise da avaliação das enfermeiras, percebe-se que estão abertas a 

estas mudanças, e este fato figura como grande incentivador para a continuidade dos estudos 

nesta área. 

Assim, diante desta realidade, destaca-se que apesar de os resultados obtidos não 

serem em sua totalidade, os esperados, não se deve lançar o olhar apenas para o que se quer 

ou para o que se julga o ideal, mas sim, compreender tanto a realidade pesquisada e sobre a 

qual se quer agir, bem como a forma como se agirá sobre ela (GIOVANELLA, 2008). 

Desta forma, na análise de uma ação em saúde, especificamente, na análise do 

acompanhamento coletivo do CD da criança, não se pode deter a atenção somente na sua 

finalidade, pois se corre o risco de apenas avaliar a sua implementação do ponto de vista da 

efetividade, e não abranger os fatores envolvidos e as ações concretas que poderiam ser 

executadas para melhorá-la. 
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Considerações finais 
 

 

“Não é o que você faz, mas quanto amor você 

dedica no que faz é o que realmente importa.” 

 

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

 

 



104 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou analisar a prática e a expansão do acompanhamento coletivo do 

CD da criança em algumas ESF do município de Natal/RN, junto às enfermeiras, a fim de 

torná-lo o mais sistematizado possível. Teve como fio condutor o método da pesquisa-ação. 

Em relação às etapas que compõem essa metodologia de pesquisa, afirma-se que na 

primeira, ou seja, no diagnóstico situacional, depreendeu-se que as enfermeiras buscam 

superar o modelo tradicional de acompanhamento à criança, realizando um cuidado que não 

seja feito exclusivamente por consulta de enfermagem individual. Além disso, valorizam a 

organização e o planejamento prévios ao fazer coletivo, e compreendem sua importância, 

sobretudo na concretização do empoderamento dos usuários. Entretanto, percebeu-se que há 

uma diversidade em sua abordagem prática e pouco entendimento teórico que respalde essa 

ação coletiva.  

Esta realidade pode ser comprovada pelos seguintes fatos, a saber: no tocante à faixa 

etária da criança uma das enfermeiras realiza o acompanhamento com a inclusão de recém-

nascidos com, em média, quinze dias de vida, ao passo que outras incluem crianças a partir 

dos seis meses apenas, e ainda outras afirmam que desta faixa etária em diante torna-se 

desafiante a realização do acompanhamento, em virtude da baixa adesão das mães.  

Percebeu-se ainda uma divergência em relação ao profissional responsável por realizar 

a primeira consulta da criança na Unidade de Saúde, visto que a maioria das enfermeiras 

afirmou que necessariamente deveria ser o médico, pois este tem um aparato técnico mais 

detalhado para realizar o exame físico na criança. Em contrapartida, uma participante afirmou 

com segurança que o enfermeiro dispunha de condições para realizar o primeiro atendimento 

sem problema algum, estando amparada no fato de que o recém-nascido já foi visto pelo 

neonatologista e pelo pediatra na maternidade, devendo ir ao médico da Unidade somente em 

caso de doença. 

Destaca-se ainda que nesta etapa do diagnóstico situacional foi possível contemplar o 

fato de que, enquanto a maioria das enfermeiras participavam da roda do acompanhamento 

coletivo permitindo que assuntos fossem surgindo a partir dos diálogos estabelecidos, uma 

das profissionais, ao contrário, já possuía temas prontos e vídeos previamente elaborados para 

serem transmitidos às mães.  

Depreendeu-se, dessa maneira, a falta de sistematização das ações de cuidado à 

criança e seus familiares no acompanhamento coletivo do CD.  
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Faz-se oportuno relembrar que nesta primeira etapa também foi possível apreender 

que as enfermeiras interagem com dificuldades e necessidades para conseguirem colocar em 

prática o fazer coletivo, como a ausência do apoio da equipe de saúde da família. Este fato faz 

com que a enfermeira seja a única responsável pela atividade, acabando por gerar insatisfação 

e certa indignação na mesma.  

Além disso, há falta de apoio da gestão em saúde e, consequentemente, falta de 

recursos materiais mínimos, como colchonetes, balança, réguas antropométricas e 

termômetro, bem como, de um ambiente propício para a realização do acompanhamento, 

tendo que ser realizado por diversas vezes, em uma pequena sala de consultório, o que 

dificulta sobremaneira a sua operacionalização com qualidade.  

Apesar destes problemas, as enfermeiras reconhecem o acompanhamento coletivo 

como gerador de benefícios para elas e para os usuários, como a redução do tempo de espera 

em filas para atendimento, o favorecimento da maior interação e socialização entre as mães e 

o concreto empoderamento destas em relação ao processo saúde/doença das suas crianças. 

Dispuseram ainda acerca da importância da participação do acadêmico de 

enfermagem, o qual representa a figura principal para que o acompanhamento seja expandido 

para outras ESF na ocasião do Estágio Supervisionado, ou quando estiver atuando como 

enfermeiro nos seus futuros serviços. A SMS também está colaborando com esta expansão, à 

medida que incentiva os diversos distritos sanitários a implementarem esta prática em suas 

rotinas de trabalho, tomando como modelo a ESF FC Básica. 

Foi possível depreender ainda, a partir dos discursos das enfermeiras, o quanto suas 

práticas de cuidado à criança estão arraigadas no modelo assistencial biomédico, visto que, 

por mais que o acompanhamento coletivo esteja voltado para ações de promoção à saúde, 

ainda trabalham no sentido queixa-conduta, supervalorizando a participação e o olhar do 

médico. Assim, quando este profissional não pode atender determinada criança em consulta 

de rotina, seja em virtude da sua agenda sobrecarregada, seja pelo fato de não se identificarem 

com a pediatria, as enfermeiras demonstram-se inseguras com o seu próprio cuidado. 

Além disso, percebeu-se a hegemonia do modelo biomédico no relato de uma das 

participantes, a qual, apesar de afirmar que é necessário realizar a busca ativa das crianças 

faltosas ao acompanhamento do CD, justifica essa busca somente pela necessidade de 

cumprimento de exigências do serviço e para o preenchimento de papéis. Em momento algum 

se percebeu a preocupação com o real motivo do absenteísmo e com a integralidade da 

criança e da sua família. 
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Outra participante, porém, apontou essa preocupação, ao afirmar que por trás daquela 

família faltosa há todo um contexto que precisa ser levado em consideração. Neste caso, 

percebe-se o quanto a enfermeira está pautada no modelo emergente de atenção à saúde.  

No tocante aos usuários, denota-se no discurso de uma das participantes desta 

pesquisa, que eles têm certa dificuldade em aceitar o acompanhamento coletivo, na 

justificativa de que preferem ter uma atenção mais individualizada. Diante disso, depreendeu-

se o quanto a percepção dos profissionais em relação a este fazer é perpassada para os 

usuários. Assim, se aqueles atuam mais na perspectiva do modelo biomédico, 

consequentemente, estes também estarão enveredados mais neste paradigma positivista, o 

qual preza pelo imediatismo e determinismo científico. 

Diante destes relatos, foi apreendida a importância da coexistência dos paradigmas 

positivista e de promoção à saúde, de modo que possam ser contempladas todas as 

necessidades de saúde da população. Assim, evidenciou-se a necessidade de intercalar o 

acompanhamento coletivo com o individual, para a garantia da satisfação e da resolutividade 

das demandas nos serviços de saúde. 

Após esta etapa do diagnóstico situacional, percebeu-se conjuntamente a necessidade 

de mudança nesta realidade e, assim, partiu-se para a etapa do planejamento de ações. Assim, 

foram pactuadas a construção de um instrumento norteador do acompanhamento coletivo do 

CD da criança e a realização de capacitações para sensibilizar a equipe de saúde quanto à 

importância desse fazer.  

Ressalta-se, entretanto, que a implementação destas ações não se deu de maneira 

satisfatória, pois a pesquisadora se deparou com a pouca motivação das participantes deste 

estudo, bem como com o não envolvimento dos outros profissionais de saúde das ESF, 

havendo pouca integração dos saberes entre estes. Contudo, a força de vontade e a 

contribuição daquelas enfermeiras que participaram ativamente da pesquisa, contribuíram 

para que as barreiras fossem transpostas e o processo tivesse continuidade. 

Neste sentido, o instrumento foi construído coletivamente e gerou grande satisfação 

para as profissionais. No entanto, as capacitações não foram realizadas, uma vez que no dia 

programado para acontecerem, a equipe de saúde não compareceu e as enfermeiras que 

estavam presentes voltaram a discussão completamente para o check-list que havia sido 

construído, o que de certa forma, mudou o rumo da capacitação. 

Ainda que tenham existido essas dificuldades, pode-se concluir que os objetivos desta 

pesquisa foram alcançados, pois foi possível analisar a prática e a expansão do 

acompanhamento coletivo do CD da criança e apreender que este fazer não está 
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sistematizado. Além disso, as etapas para a possível solução desses problemas foram 

apresentadas. 

Durante todo o processo, as participantes foram colocadas como protagonistas e não 

como simples receptoras passíveis de conhecimento, informações e/ou orientações. Acredita-

se que o aprendizado partiu de sua realidade e do significado que elas conferem à vida, não 

apenas como ser individual, mas também como ser coletivo. 

Desta maneira, o processo de sistematização desta atividade coletiva começou a ser 

iniciado, no entanto, reconhece-se a necessidade do seu aperfeiçoamento em futuros estudos. 

Ressalta-se ainda que na última etapa da pesquisa-ação, ou seja, na avaliação das 

ações por parte das enfermeiras, foi depreendido que estas consideraram positiva a sua 

participação no estudo, o qual trouxe mudança nos pontos negativos, aperfeiçoamento em 

âmbitos da saúde da criança que haviam sido esquecidos e instigou a parceria entre os 

usuários e os profissionais.  

Além disso, indicaram como sugestões para o futuro, a realização de mais estudos 

nesta área, o fornecimento de uma especialização em saúde da criança por parte da UFRN e o 

constante apoio desta Universidade para que o acompanhamento coletivo do CD da criança 

ocorra da forma mais qualitativa possível. 

Diante de todos os entraves encontrados, tentou-se nesse estudo reorganizar a prática 

deste fazer coletivo, no sentido de que seja sistematizada e legitimada. O que pode colaborar 

com o processo de autonomia e responsabilidade dos indivíduos com a sua saúde, através de 

uma relação horizontalizada, valorização do diálogo e capacitação dos indivíduos sobre o seu 

processo saúde-doença, permitindo-lhes influir decisões que afetem a vida de suas crianças, 

de sua família e da coletividade. 

Nesta perspectiva, podem-se tecer algumas recomendações para que o cuidado à 

criança de forma coletiva seja sistematizado, e assim, possa gerar satisfação por parte das 

mães ou cuidadores e a promoção da resolutividade de suas demandas: 

- Estimular a Educação Permanente em Saúde às equipes de saúde acerca da 

abordagem teórica do acompanhamento coletivo do CD da criança e como ocorre sua 

operacionalização; 

- Sensibilizar toda a equipe de saúde para que compreenda a importância da sua 

participação neste fazer, fomentando nos momentos de reunião a discussão sobre a inserção 

efetiva de cada profissional, contribuindo com a partilha dos saberes e conhecimentos e 

ressaltando a necessidade do trabalho interdisciplinar; 
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- Através destes esforços, buscar a oficialização do acompanhamento coletivo do CD 

da criança pelas ESF do município de Natal/RN e pela SMS;  

- Aperfeiçoar constantemente o acompanhamento coletivo do CD da criança através 

da parceria com os projetos de extensão da UFRN; 

- Desenvolver novos trabalhos de pesquisa que possam superar as dificuldades 

apontadas neste estudo, como a pouca motivação das participantes e o alto índice de faltosos, 

bem como suas limitações, como a não realização da avaliação do acompanhamento coletivo 

após a implementação do check-list. E assim, propor soluções, empreendê-las e novamente 

avaliá-las, em um processo contínuo de construção coletiva; 

- Revisar e validar os check-list construídos; 

Entende-se que a mudança na prática é dependente de uma modificação de conceitos, 

o que não acontece de forma automática. Assim, é sabido que ainda há muito trabalho a ser 

empenhado no sentido de promover a real sistematização do cuidado à criança no 

acompanhamento do seu CD, mas acredita-se que a semente tenha sido lançada. Ressalta-se 

assim a satisfação no desenvolvimento desta pesquisa, acreditando-se que a mesma instigou 

as enfermeiras a atuarem de maneira mais qualitativa, levando em consideração o paradigma 

de promoção à saúde e a integralidade do cuidado à criança e sua família.  

Assim, este trabalho é finalizado na esperança de que tenha contribuído na 

concretização de mudanças positivas no cuidado infantil, considerando-se que este pequeno 

ser, em constante processo de crescimento e desenvolvimento, merece e deve ser visto de 

forma privilegiada e integral.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DAS ENFERMEIRAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÂO 

 

1.1 Idade: _____ anos  1.2 Gênero: (   )F  (  )M     1.3 Estado Civil:_____________    

    1.4 Religião:_________________ 

 

2. DADOS DA FORMAÇÂO 

 

2.1Ano de obtenção do título de graduado(a):________________ 

Instituição:______________________ 

 

2.2 Possui outra graduação?  ( ) Não   ( ) Sim, qual? _________________________ 

 

2.3 Atualização:  ( ) Não (  ) Sim , qual?___________________________________ 

 

2.4 Especialização: ( ) Não ( ) Sim, qual?___________________________________ 

 

2.5 Mestrado: ( ) Não ( ) Sim, qual? _____________________________________  

 

2.6 Doutorado: (     ) Não (   ) Sim, qual? ___________________________________ 

 

 

3. SITUAÇÃO FUNCIONAL 
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3.1Forma de ingresso ________________________________________ 

 

3.2 Jornada de trabalho semanal: _____________________________ 

 

3.3 Tempo de serviço na ESF:________________________________ 

 

3.4 ESF que trabalha atualmente: _____________________________ 

 

3.5 Há quanto tempo realiza o Acompanhamento Coletivo do Crescimento e 

Desenvolvimento: ___________________ 

 

3.6 Possui outro tipo de vínculo empregatício?  (  ) Não   (  ) Sim, qual?___________ 

 

4. QUESTÕES NORTEADORAS 

- Como as enfermeiras desenvolvem a prática do acompanhamento coletivo do CD nas ESF 

do distrito oeste do município de Natal/RN?  

-Elas utilizam parâmetros norteadores ao realizar o acompanhamento? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DO GRUPO FOCAL COM AS ENFERMEIRAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

 

ROTEIRO- 1º GRUPO FOCAL COM AS ENFERMEIRAS 

 

 

ESTUDO: Acompanhamento coletivo do crescimento e desenvolvimento infantil: uma 

análise da prática e expansão no município de Natal/RN. 

 

 

Mestranda: Ilana Barros Gomes Medeiros                     Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

 

 

1. Como ocorre a operacionalização do acompanhamento coletivo do CD da criança na 

ESF em que você trabalha? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Natal, RN,______ de _________ de 2014. 

 

Esclarecimentos 

 

Prezado Senhor (a), 

 

Este é um convite para o(a) senhor(a) participar da pesquisa intitulada 

“Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: uma análise da 

prática e expansão no município de Natal/RN”, a qual é coordenada por Akemi Iwata 

Monteiro, enfermeira, professora doutora do Departamento de Enfermagem da UFRN. Sua 

participação é voluntária, o que significa dizer que o(a) senhor(a) poderá desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou 

penalidade. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar a prática do acompanhamento coletivo 

do CD da criança em algumas Estratégias de Saúde da Família do município de Natal/RN, 

junto aos enfermeiros.  

Sua participação é de fundamental importância, pois poderá contribuir para o 

trabalho cotidiano do enfermeiro, uma vez que poderá instigar o desenvolvimento de 

estratégias que possibilitem o cuidado integral à criança. Caso decida aceitar o convite, o 

senhor(a) será entrevistado(a) e seu depoimento só será gravado com a sua permissão. Caso 

contrário, podemos realizar a entrevista sem o uso do gravador. 

O senhor(a) não correrá risco em participar da pesquisa, a não ser algum 

constrangimento ao responder as questões da entrevista. Para que isto seja diminuído ou 
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evitado, a entrevista será realizada em um local reservado, onde o senhor(a) se sinta 

confortável para responder as perguntas. 

Todas as informações obtidas serão guardadas em sigilo e seu nome não será 

identificado em nenhum momento. Suas respostas serão guardadas em local seguro, sob a 

responsabilidade da pesquisadora e utilizados apenas para esta pesquisa, com a garantia de 

que as mesmas não serão apresentadas a nenhuma outra pessoa. Se desejar, o senhor(a) 

poderá ter os resultados da pesquisa após sua conclusão. 

Se o senhor(a) tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, 

receberá o que gastou, caso solicite. Em qualquer momento, se o senhor(a) sofrer algum dano, 

comprovadamente, decorrente da pesquisa, terá direito a indenização. Além disso, poderá 

desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem que haja prejuízo ou dano. 

O senhor(a) ficará com uma cópia deste Termo de Consentimento e todas as dúvidas 

que tiver a respeito da pesquisa, poderá perguntar diretamente para a coordenadora da 

pesquisa no endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa 

Nova, Fone 3215-3888. Dúvidas a respeito da ética desta pesquisa poderão ser questionadas 

ao comitê de ética em pesquisa da UFRN na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal, RN, ou pelo telefone: (84) 3215-3135. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente do estudo: 

“Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: uma análise da 

prática e expansão no município de Natal/RN”. Recebi a garantia de que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem qualquer penalidade. Autorizo a utilização das 

informações obtidas por meio da entrevista com finalidade de desenvolver a pesquisa citada, 

podendo utilizar meus depoimentos, inclusive para fins de ensino e divulgação em meios 

científicos nacionais ou internacionais, desde que seja mantido o sigilo de minha identidade. 

 

Natal, RN, ______/______/2014. 
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Participante da pesquisa:  

 

___________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ 

Akemi Iwata Monteiro (Pesquisadora Responsável) 

Endereço: Departamento de Enfermagem, Campos universitário, S/N, Lagoa Nova, Natal-RN. 

Fone: (84) 3215-3888 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa  

Endereço: Campus Universitário, av. Senador Salgado Filho, nº3000, Lagoa Nova, Natal-RN. 

Fone: (84) 3215- 3135 
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Apêndice D - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

Eu,________________________________________________________, depois de entender 

os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Acompanhamento coletivo do Crescimento 

e Desenvolvimento infantil: uma análise da prática e expansão no município de 

Natal/RN poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta 

de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, 

AUTORIZO, por meio deste termo, os pesquisadores Ilana Barros Gomes Medeiros e Profª 

Drª Akemi Iwata Monteiro a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profª Drª Akemi Iwata Monteiro, e após esse 

período, serão destruídos e, 
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6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, RN, ______/______/2014. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Akemi Iwata Monteiro 

Coordenadora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM AS ENFERMEIRAS – AVALIAÇÃO DA 

PESQUISA-AÇÃO 

 

 

1. Qual a sua percepção acerca do conhecimento adquirido a partir da sua participação 

nesta pesquisa? 

 

 

 

2. Sugestões para o futuro. 
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APÊNDICE F – OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTE 

ESTUDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Caríssima Profª Drª Dulce Almeida 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa – UFRN 

 

Eu, Ilana Barros Gomes Medeiros, RG: 002632132 SSP/RN, CPF: 077.234.494-96, 

discente do mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal Do Rio Grande do Norte, sob orientação da Profª Drª Akemi Iwata 

Monteiro, RG: 76937 SSP/PE, CPF: 084.497.404-87, professora Associado IV da 

Universidade Federal Do Rio Grande do Norte, submeto o presente projeto de pesquisa 

intitulado “Acompanhamento coletivo do Crescimento e Desenvolvimento infantil: uma 

análise da prática e expansão no município de Natal/RN”, a ser desenvolvido como 

pesquisa referente à dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Declaro que o presente projeto de pesquisa apresentado inclui os princípios vigentes 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS) 466/2012 que trata da pesquisa envolvendo seres 

humanos. 

Natal, 03 de dezembro de 2013. 

_____________________________________________________ 

Ilana Barros Gomes Medeiros 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFRN 

 

______________________________________________________ 

Akemi Iwata Monteiro 

Orientadora da Pesquisa 
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APÊNDICE G – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

Campus Universitário, s/n, BR 101- Lagoa Nova – Natal/RN – CEP: 59072-970 

Fone/fax: (84) 3215-3196/ E-mail: secdenf@hotmail.br 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 Mediante este termo eu, Profª. DrªAkemi Iwata Monteiro e minha orientanda Ilana 

Barros Gomes Medeiros, comprometemo-nos a guardar sigilo absoluto sobre os dados 

coletados nas Unidades de Saúde da Família do distrito oeste do município de Natal/RN, que 

serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa intitulada “Acompanhamento coletivo 

do Crescimento e Desenvolvimento infantil: uma análise da prática e expansão no 

município de Natal/RN”, durante e após a conclusão da mesma. 

 

 Asseguramos que os dados coletados serão utilizados exclusivamente para a execução 

do projeto em questão. 

 

 Asseguramos, ainda, que as informações geradas somente serão divulgadas de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar os 

participantes da pesquisa e a Instituição. 

Natal, 03 de dezembro de 2013. 

____________________________________________ 

Ilana Barros Gomes Medeiros 

Mestranda do programa de pós-graduação da UFRN 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Akemi Iwata Monteiro 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE H - CHECK-LIST PARA O ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E 

COLETIVO DO CD DA CRIANÇA 

 

CHECK-LIST PARA O ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO DO CD 

DA CRIANÇA 

 

Data:__/__/____                                                       Nº do prontuário: _______________ 

Nome da criança: ________________________________________________________                                                                     

Idade: ______ 

Nome da mãe: __________________________________________________________ 

 

 

1. Situação de saúde (criança e família) 

Saudável (  ) Regular (  ) Doente (  ) 

___________________________________________________________________ 

2. Alimentação 

AME (  ) Aleitamento complementar (  ) Outros alimentos (  ) 

Refeição da manhã __________________________________________________ 

Lanche da manhã ___________________________________________________ 

Almoço ___________________________________________________________ 

Lanche da tarde _____________________________________________________ 

Janta ______________________________________________________________ 

Suplementação de ferro (para > 6 meses): Sim (  ) Não (  ) 

Vitamina A (para > 6 meses): Sim (  ) Não (  ) 

3. Eliminações 

3.1 Vesical: Normal (  )  Alterada (  ) _____________________________________ 

3.2 Intestinal: Normal (  )  Alterada (  _____________________________________ 

4. Sono e repouso 

Bom (  ) Regular (  ) Prejudicado (  ) 

5. Higiene 

5.1 Banho: Uma vez ao dia (  ) Duas a três (  ) > de três (  ) 

O que usa para o banho: _________________ Quantas vezes ao dia: ______ 
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      5.2 Bucal: Sim (  ) Não (  ) Quantas vezes ao dia? ____ Como? ______________ 

5.3 Narinas: Limpa quantas vezes? ____ Como? _______________________ 

5.4 Ouvidos: Limpa quantas vezes? ____ Como? _______________________ 

6. Vacinação em dia: 

Sim (  ) Não (  ) 

7. Exame físico 

 

Peso __________ PC  ____ PT _______ PA _______ Comprimento _______  

Temp.________ FC______ FR _______ 

Observações inadequadas para a idade (  ) ____________________________ 

 

 7.1 Pele e mucosas: Íntegra: Sim (  ) Não (  ) _____________________________ 

           Normocorada Sim (  ) Não (  ) _______________________________________ 

7.2 Cabeça 

Fontanela anterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  ) ______________________ 

Fontanela posterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  ) _____________________ 

Implantação das orelhas: Normal (  ) Alterada (  ) ___________________________ 

Olhos: Normais (  ) Alterados (  )_________________________________________ 

Narinas: Normais (  ) Alteradas (  )_______________________________________ 

Cavidade oral: Normal (  ) Alterada (  ) ___________________________________ 

Presença de dentes: Sim (  ) Não (  ) ______________________________________ 

7.3 Linfonodos infartados: Não (  ) Sim (  ) Local: __________________________ 

7.4 Tórax:  

Ausculta pulmonar: Murmúrios vesiculares (  ) Ruídos Adventícios (  ) 

___________________________________________________________________ 

Ausculta cardíaca: Normal (  ) Alterada (  ) ________________________________ 

Mamilos:  

Entumecidos: Sim (  ) Não (  ) 

Simétricos: Sim (  ) Não (  ) 
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7.5 Abdome:  

Visceromegalias Sim (  ) Não (  )  

Flácido (  ) Globoso (  ) Plano (  ) 

7.6 Genitália: 

Higienizada Sim (  ) Não (  ) 

Alterada Sim (  ) Não (  )______________________________________________ 

Fimose fisiológica (meninos) Sim (  ) Não (  ) 

7.7 MMSS e MMII: 

Simétricos: Sim (  ) Não (  ) 

Mobilidade: Preservada (  ) Alterada (  )    

Tonicidades presentes: sim (  ) fracas (   ) ausentes (    ) 

8 Reflexos primitivos  

Moro (  )  Marcha (  ) Busca (  ) Preensão palmar (  ) Preensão plantar (  ) Babinsk( ) 

Reflexo tônico cervical (RTC) (  ) Propulsão (  ) Galant ( ) Fuga à asfixia (  ) Extensão 

cruzada (  ) Landau (  ) paraquedas (   ) 

9-Crescimento da criança: Adequado (    ) inadequado (    ) 

10- Desenvolvimento da criança:  

Motor grosso 

 Sustenta pescoço (  ) rola (   ) senta com ajuda (   ) senta sem ajuda (  ) engatinha(   ) fica 

em pé (    ) anda com ajuda (    ) anda sem ajuda (    ). 

Motor fino 

 Mãos fechadas (  ) mãos abertas maior parte do tempo (   ) utiliza as mãos em busca de 

algo (   ) pega  objetos e troca de mão (  ) pinça rudimentar (   ) pinça fina (   ) 

Linguagem 

Balbucia (   ) dissilábica (    ) fala alguma palavra compreensiva (   ) comunica-se com as 

pessoas (   )  

Psicossocial, segundo Erick Erikson 

1º ano - Confiança:  estabelecida (    ) não estabelecida (   )  

2º ano - autonomia: estabelecida (   ) não estabelecida (   ) 



131 

 

APÊNDICE I – CHECK-LIST PARA O ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO CD 

DA CRIANÇA 

 

CHECK-LIST PARA O ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL DO CD DA CRIANÇA 

 

 Data:__/__/____                                                       Nº do prontuário: _______________ 

Nome da criança: ________________________________________________________                                                                     

Idade: ______ 

Nome da mãe: __________________________________________________________ 

 

1. Situação de saúde (criança e família) 

Saudável (  ) Regular (  ) Doente (  ) 

___________________________________________________________________ 

2. Alimentação 

AME (  ) Aleitamento complementar (  ) Outros alimentos (  ) 

Refeição da manhã ___________________________________________________________ 

Lanche da manhã ____________________________________________________________ 

Almoço ____________________________________________________________________ 

Lanche da tarde ______________________________________________________________ 

Janta ______________________________________________________________________ 

Suplementação de ferro (para > 6 meses): Sim (  ) Não (  ) 

Vitamina A (para > 6 meses): Sim (  ) Não (  ) 

3. Eliminações: Vesical: Normal (  )  Alterada ( )__________________________________ 

                           Intestinal: Normal (  )  Alterada (  )________________________________ 

 

4. Sono e repouso: Bom (  ) Regular (  ) Prejudicado (  ) 

 

5. Higiene: Banho: Uma vez ao dia (  ) Duas a três (  ) > de três (  ) 

        O que usa para o banho: _________________ Quantas vezes ao dia: _________ 

      Bucal: Sim (  ) Não (  ) Quantas vezes ao dia? ____ Como? ______________ 

6. Vacinação em dia: Sim (  ) Não (  ) 
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7. Exame físico 

 

Peso __________ PC  ____ Comprimento _______  

Observações adequadas para a idade Sim (  ) Não ( )_______________________ 

 

Pele e mucosas: Íntegra: Sim (  ) Não (  ) ________________________________________ 

                           Normocorada Sim (  ) Não (  ) ____________________________________ 

Cabeça 

Fontanela anterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  ) __________________________ 

Fontanela posterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  ) _________________________ 

Cavidade oral: Normal (  ) Alterada (  ) _______________________________________ 

Presença de dentes: Sim (  ) Não (  ) __________________________________________ 

Linfonodos infartados: Não (  ) Sim (  ) Local: ___________________________________ 

Tórax: Ausculta pulmonar: Murmúrios vesiculares (  ) Ruídos Adventícios (  ) 

__________________________________________________________________________ 

      Ausculta cardíaca: Normal (  ) Alterada (  ) _________________________________ 

Mamilos: Entumecidos: Sim (  ) Não (  ) 

           Simétricos: Sim (  ) Não (  ) 

Abdome: Visceromegalias Sim (  ) Não (  )  

           Flácido (  ) Globoso (  ) Plano (  ) 

Genitália: Higienizada Sim (  ) Não (  ) 

            Fimose fisiológica (meninos) Sim (  ) Não (  ) 

                  Coalescência de pequenos lábio (meninas) – Sim (  ) Não (  ) 

 

MMSS e MMII: Simétricos: Sim (  ) Não (  ) 

                       Mobilidade: Preservada (  ) Alterada (  )    

                       Tonicidades presentes: sim (  ) fracas (   ) ausentes (    ) 
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Reflexos primitivos  

Desde o 

nascimento 

A partir do 2º 

mês 

Até o 3º mês Até o 6º mês Entre o 7º e 

8º mês 

Babinsk (  ) 

Glabela (  ) 

 

Landau (  ) Moro (  ) 

Preensão palmar (  ) 

Marcha ( ) 

Reflexo tônico-

cervical ) 

Propulsão (  ) 

Galant (  ) 

 

 

Preensão plantar (  ) Paraquedas (   ) 

 

8. Desenvolvimento  
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APÊNDICE J – CHECK-LIST PARA O ACOMPANHAMENTO COLETIVO DO CD DA 

CRIANÇA 

 

Check-list para o acompanhamento coletivo do CD da criança 

 

Data:__/__/____                                                       Nº do prontuário: _______________ 

Nome da criança: _________________________________________       Idade: ______ 

Nome da mãe: __________________________________________________________ 

 

Situação de saúde (criança e família): Saudável (    )  Regular (    )  Doente (    ) 

 

______________________________________________________________________ 

 

2. Alimentação: AME (    ) Aleitamento complementar (    )  Outros alimentos (    )  

 

______________________________________________________________________ 

 

3. Eliminações: VESICAL  - Normal (   )  Alterada(    ) _________________________ 

              INTESTINAL - Normal (   )  Alterada(    ) ______________________ 

 

4. Sono e repouso: Bom (  )  Regular (   )  Prejudicado (   ) ______________________ 

 

5.Higiene: BANHO – Uma vez ao dia (    )  Duas a três vezes (    )  > de três vezes (    ).  O 

que usa para o banho: ________________________ Quantas vezes ao dia: ________ 

      BUCAL – Sim (    )  Não (    ) Quantas vezes ao dia? ______.  Como?  

______________________________________________________________________ 

 

6. Vacinas: Ao nascer (  ) 2 meses (  ) 3 meses (  ) 4 meses ( ) 5 meses ( ) 6 meses( ) 

Desatualizadas (  ) Quais? _________________________________________________ 

 

7. Exame Físico:  

Peso: ______ PC: ______ Comprimento: ______ (marcar gráficos no anexo). 

Observações adequadas para a idade? Sim (   ) Não (   ) _________________________ 

 

Pele e mucosas: íntegras – Sim (  ) Não (  )____________________________________  

                           Normocoradas - Sim (  ) Não (  )_______________________________ 

 

Cabeça: Fontanela anterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  )___________________ 

              Fontanela posterior: Plana e normotensa (  ) Alterada (  ) __________________ 

Cavidade oral: Normal (  ) Alterada (  ) ______________________________________ 

Presença de dentes: Não (  ) Sim (  ) Quantos? _________________________________ 

Linfonodos infartados: Não (  ) Sim (  ) Local: ________________________________ 
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Abdome: Flácido (  ) Globoso (  ) Plano (  ) 

                Visceromegalias – Sim (  ) Não (  ) 

 

Genitália: Higienizada – Sim (  ) Não (  ). Alterada – Sim (  ) Não (  ) 

                  Fimose fisiológica (meninos) – Sim (  ) Não (  ) 

                  Coalescência de pequenos lábio (meninas) – Sim (  ) Não (  ) 

 

MMSS e MMII: Simétricos: Sim (  ) Não (  ) 

                       Mobilidade: Preservada (  ) Alterada (  )    

                       Tonicidades presentes: Sim (  ) Fracas (   ) Ausentes (    ) 
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ANEXOS 
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ANEXO A – TERMO DE ANUÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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