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RESUMO 

 

Introdução: A Consulta de Crescimento e Desenvolvimento (CD) - é uma ação programática 

inserida no contexto de trabalho das equipes de Atenção Primária em Saúde (APS), que visa à 

oferta de ações de prevenção e promoção da saúde da criança, bem como a prevenção de 

problemas de saúde que possam acometer as crianças nos primeiros anos de vida.  Embora 

grandes avanços tenham sido alcançados ultimamente  com o Sistema Único de Saúde (SUS), 

existem ainda fatores que dificultam a efetivação de suas políticas, programas e estratégias, o 

que não é diferente na realidade da APS do município em estudo. Objetivo: identificar as 

dificuldades para a realização da consulta de CD em um município de pequeno porte do 

Nordeste brasileiro. Metodologia: pesquisa avaliativa do tipo transversal com abordagem 

quantitativa, sendo que o banco de dados foi proveniente da avaliação externa do II Ciclo do 

Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ). A pesquisa foi realizada no âmbito 

de seis equipes de Estratégias de Sáude da Família (ESF),  que foram avaliadas pelo PMAQ no 

ano de 2015. O instrumento avaliativo foi composto por um elenco de padrões de qualidade, 

alinhados aos padrões contidos no instrumento da Autoavaliação para Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (AMAQ-AB), e que foram organizados em cinco grandes 

dimensões (apoio institucional da gestão para as equipes de atenção básica, acolhimento e 

acessibilidade, processo assistencial, cobertura assistencial e busca ativa) com a observação das 

variáveis específicas que se relacionam com cada uma delas. Estas representando ou traduzindo 

a qualidade ou as dificuldades para a realização da consulta de CD na realidade da atenção básica 

trabalhada. Preservaram-se os preceitos éticos da resolução 510/16. Resultados: Verificou-se em 

relação a realização da consulta de CD, que apenas 29 % das crianças aptas realizaram esse 

atendimento. Entre as usuárias avaliadas, apenas 33,3 % das crianças realizaram consulta na 

primeira semana de vida e 66,7 % realizaram o teste do pezinho foram do período ideal. Quanto 

ao apoio da gestão para as equipes de APS,  50 % dessas não recebem esse apoio, bem como 

66,7% das equipes não recebe apoio para discussão dos dados de monitoramento dos Sistemas de 

Informação. Registrou-se ainda que 66,7 % dos profissionais não foram capacitados para 

trabalharem o acolhimento. No que se refere a problemas estruturais e de acessibilidade 50 % 

das Unidades básicas apresentam limitações e dificuldades. Verificou-se ainda que 100% das 

mulheres não receberam visitas do ACS na primeira semana de vida, bem como 66,7 % das 

usuárias não realizaram consulta de puerpério. Além do mais 63 % dos usuários que faltaram a 
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um atendimento programado ou agendado não foram procurados ou resgatados por esses 

serviços. Conclusões: a pesquisa de avaliação da qualidade ora realizada permitiu a 

representação do panorama da consulta de CD ofertada na realidade em estudo, ao mesmo tempo 

em que deu respostas para os objetivos traçados. Verificou-se que muitos são os desafios ainda 

presentes para a correta operacionalização dessa ação programática nesse município, destacando-

se a limitação do apoio da gestão ao trabalho das equipes de ESF, a fragilidade da cobertura 

assistencial das equipes, a limitação das ações de acesso e acolhimento nesses espaços, bem 

como a necessidade de qualificação do instrumento da busca ativa no processo de trabalho 

dessas equipes. 

 

Descritores: Serviços de Saúde; Atenção Primária à Saúde; Melhoria da Qualidade. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The Growth and Development Consultation (CD) is a programmatic action of 

attention to the work of health problem teams that may occur as children in the first years of life. 

The main major increases occurred with the Unified Health System (SUS), there are still those 

that make difficult the implementation of its policies, programs and strategies, which is not 

different from the PHC reality of the municipality under study. Objective: to recognize the 

difficulties for conducting the CD consultation in a small municipality of Northeast Brazil. 

Methodology: cross-sectional evaluative research with a quantitative approach, the database 

came from the external evaluation of the II Program Cycle of Improvement of Access and 

Quality (PMAQ). The research was carried out in the framework of six   Family Health 

Strategies (FHS) teams that were evaluated by the PMAQ in the year 2015. The evaluation 

instrument was composed of a set of quality standards, aligned with the standards contained in 

the instrument self-assessment tool to improve access to and quality of basic care (AMAQ-AB), 

and which were organized in five major dimensions (institutional support of management for the 

basic care, reception and accessibility teams, care process , care coverage and active search) with 

the observation of the specific variables that are relate to each of them. These represent or 

translate the quality or the difficulties to perform the CD consultation in the reality of basic care 

worked. The ethical precepts of the resolution 510/16 were preserved. Results: It was verified in 

relation to the CD consultation that only 29% of eligible children performed this care. Among 

the users evaluated, only 33.3% of the children had a consultation in the first week of life and 

66.7% of the patients underwent the right foot test. As for the management support for PHC 

teams, 50% of these do not receive this support, and 66.7% of the teams do not receive support 

for discussion of the monitoring data of the Information Systems. It was also recorded that 

66.7% of the professionals were not trained to work the host. Regarding structural problems and 

accessibility, 50% of Basic Units have limitations and difficulties. It was also verified that 100% 

of the women did not receive ACS visits in the first week of life, and 66.7% of the women did 

not have a puerperium visit. In addition, 63% of users who missed a scheduled or scheduled 

service were not sought or rescued for these services. Conclusions: the quality assessment 

research carried out allowed us to represent the scenery of the CD consultation offered in the 

reality under study, at the same time as it gave answers to the objectives outlined. It was verified 

that many are the challenges still present for the correct operationalization of this programmatic 

action in this municipality and that stands out among them the need to rescue the critical 
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reflection of the work process of the PHC teams based on the collective planning of the service, 

as well as , the need for several interventions in this service, given the inherent fragility verified 

in the assistance offered. 

 

Keywords: Health Services; Primary Health Care; Quality Improvement. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A estrutura do presente trabalho de conclusão de mestrado segue um modelo próprio de 

disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão da Qualidade 

em Serviços de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(PPGQualiSaúde/UFRN). O trabalho de conclusão de mestrado encontra-se no formato de uma 

tese de dissertação que segue as normas da referida universidade. 

A primeira seção, Introdução, apresenta uma discussão prévia do contexto e da 

problemática abordada. A segunda, apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem como o 

objetivo da investigação no formato de Dissertação. A seção seguinte, intitulada Metodologia, 

tem como tarefa sistematizar os procedimentos metodológicos percorridos para a execução do 

trabalho. Na sequência, a seção Resultados apresenta os aspectos relevantes encontrados através 

do desenvolvimento do trabalho. Já a parte Discussão do trabalho, apresenta um diálogo entre os 

resultados do presente trabalho encontrado no serviço de saúde e na literatura científica. Por fim, 

as Conclusões encerram a dissertação destacando os principais resultados e apontamentos para 

novas intervenções no serviço. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A Atenção Primária em Saúde (APS) destaca-se como uma modalidade inovadora de 

atenção pautada na reorientação da assistência, priorizando ações de prevenção e promoção em 

saúde, sem descuidar  da reabilitação e do tratamento, quando necessários. Nesse sentido, 

contrapõe-se ao modelo médico curativista, ainda hegemônico no Brasil, conforme afirmam 

Fertonani et al.(1). 

 Para a Organização Mundial da Saúde(2), a APS vem ao encontro das expectativas dos 

usuários em relação aos serviços de saúde, garantindo voz ativa nas decisões acerca de sua saúde 

e caminhando para o acesso universal, integral e equânime. No Brasil, quando do nascedouro do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, especialmente, da implantação do Programa Saúde da Família 

(PSF), essa modalidade de atenção ganha expressividade. 

De fato, esse nível de atenção propõe-se a qualificar a atenção à saúde e contribuir com a 

efetivação de princípios fundamentais do SUS, por meio da oferta de serviços, destinados 

principalmente a populações em vulnerabilidade e a grupos específicos como mulheres, crianças 

e idosos, cujo direito à saúde tem sido historicamente negligenciado. 

Estudo de Oliveira e Pereira(3) destaca que  esse nível de atenção se configura como porta 

de entrada do SUS, proporcionando acessibilidade e resolutividade às demandas e necessidades 

reais de saúde da população. Nessa perspectiva, a APS está delineada na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), que normatiza e regulamenta esse nível assistencial. Dentre os avanços  

previstos nessa política para a APS, Souza et al.(4) destacam o aumento de recursos, a 

transferência fundo a fundo, que é o repasse financeiro da união direto para os municípios, o 

financiamento federal para a APS, o desenho de novos modelos de equipe e a indução de 

estratégias de organização dos serviços direcionados à ordenação das redes de atenção à saúde. 

Assim, na busca de um serviço organizado, com vistas a uma assistência integral e 

resolutiva, vislumbra-se a estratégia das Redes de Atenção à Saúde (RAS), de maneira a manter 

uma conexão regulada e referenciada entre os níveis assistenciais, tendo a APS o papel 

fundamental na resolutividade dessa rede, a partir da ordenação, enquanto primeiro contato do 

usuário com o serviço.  

No cenário brasileiro, as RAS configuram-se como estratégia para superação da 

fragmentação da atenção à saúde, para contribuir com a gestão das regiões de saúde e com o 

aperfeiçoamento do funcionamento político-administrativo do SUS, com vistas a assegurar  a 

efetividade e eficácia dos serviços de saúde (5). 
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Para tanto, torna-se indispensável o estabelecimento de uma comunicação efetiva entre os 

níveis de atenção, na perspectiva de qualificação dessas redes. Nesse sentido, Souza et al. (4) 

reforçam a necessidade de articulação e comunicação da APS com os demais pontos ou níveis de 

atenção à saúde, a partir de um planejamento participativo. 

Para a PNAB, o PSF consiste em uma estratégia prioritária para expansão e consolidação 

da Atenção Primária,  ao incorporar uma concepção de APS, em consonância com os princípios 

do SUS, como a integralidade e universalidade da assistência, a equidade, a resolutividade, a 

humanização do atendimento, além do estímulo à participação comunitária (6). 

Para Rocha et al. (7) o PSF objetiva a reorientação das práticas de atenção à saúde através 

da mudança do foco de atuação – do indivíduo para a família e para o ambiente onde ela vive. 

Figueiredo (8), por sua vez, considera que, no âmbito da atenção primária, o PSF ganha 

importância ao propor uma atenção à saúde centrada no contexto familiar, no ambiente físico e 

social, reconhecendo a determinação social do processo saúde-doença e a necessidade de 

intervenções para além de práticas curativas.  

Destaca-se, nessa perspectiva, que o PSF antes programa,  atualmente estratégia de saúde 

da família (ESF), efetiva as linhas de ações propostas em um contexto dinâmico e ativo das 

equipes de saúde, num território-espaço social que deve nortear o planejamento e a programação 

das ações em saúde, conforme verificam Brito et. al(9).  

Assis e Mischiati (10) destacam que a ESF foi implantada com vistas a corrigir 

determinados problemas identificados na atenção à saúde da família. Essa estratégia  busca 

promover uma maior aproximação entre os serviços de saúde e a comunidade, por meio da 

realização de ações programáticas direcionadas a determinados ciclos da vida familiar, como a 

imunização de crianças, a atenção ao pré-natal, o rastreamento de câncer, em particular, em 

mulheres, ou ainda realizando intervenções extra-muro das unidades de saúde, seja no âmbito da 

residência da família, seja no espaço comunitário. 

Assim, a APS materializada, prioritariamente, na ESF, vem promovendo melhorias no 

âmbito da saúde pública brasileira, como a redução da mortalidade infantil, a diminuição dos 

casos de câncer de colo de útero e mama, a melhoria da saúde bucal, dentre outras. No entanto, 

muitos obstáculos nos níveis organizacional, estrutural e financeiro, ainda merecem atenção 

como destacam: Fausto e Fonseca(11) e Arantes(12), onde registram que, sem desconsiderar os 

importantes avanços na saúde brasileira, muitos desafios restam a ser superados na consolidação 

desse nível de atenção, enquanto estratégia prioritária no contexto da saúde no país. Ressaltam 

que a APS não desenvolveu todas as suas potencialidades devido aos cenários complexos e 

diversificados nos quais vem sendo desenvolvida, mas, também, por basear-se em um modelo de 
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atenção que se coloca na contramão de modelos ainda hegemônicos enfrentando, no cotidiano, as 

contradições que marcam o SUS no Brasil. 

Nesse contraditório cenário de complexos problemas de saúde, de mudanças 

demográficas, de agravamento da questão social, a avaliação em saúde ganha significância, na 

perspectiva do monitoramento e da compreensão dos motivos da persistência de limitações e 

fragilidades nos serviços de saúde e, mais especificamente, na APS. 

Para Hartz(13), adotar a avaliação no espaço dos serviços, implica considerá-la aporte 

indispensável às intervenções previamente programadas. De fato, destaca-se a importância da 

avaliação sob a ótica da gestão do cuidado em saúde como ferramenta indispensável para refletir 

sobre a realidade do serviço e nortear o gestor na tomada de decisões diante da complexidade e 

das especificidades do setor saúde. 

Contadriopoulos(14) destaca ainda a avaliação como uma ferramenta que induz a 

julgamentos diferentes sobre os componentes de uma intervenção, que de forma individual ou 

coletiva se traduz em julgamentos capazes de serem efetivados em ações.  

A singularidade e aplicabilidade da avaliação nos serviços de saúde consiste em subsidiar 

o processo de decisão para qualificar as práticas assistenciais e gerenciais(15). Assim, essa 

estratégia constitui ação rotineira a ser efetivada pelos serviços de saúde, na perspectiva de sua 

constante qualificação, dada a dinamicidade do setor saúde e a necessidade de planejamento 

sistemático dos serviços.  De fato, a avaliação configura-se como uma das etapas fundamentais 

da revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde(16).  

No contexto da APS, a avaliação vem sendo realizada no âmbito das equipes através da 

Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (AMAQ) e no 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) – O primeiro se constitui em 

um instrutivo para as equipes organizarem suas práticas voltadas para a melhoria do acesso e da 

qualidade induzidas pelo PMAQ. O segundo foi instituido pela portaria 1.654 do Ministério da 

Saúde, publicada em 19 de julho de 2011 e normatizado pela portaria 1.645 de 02 de outubro de 

2015. Pela primeira vez, a partir do PMAQ, o repasse de recursos foi vinculado à implantação e 

ao alcance de padrões de acesso e de qualidade pelas equipes da APS. Essa medida representa 

um profundo processo de mudança na lógica de repasse de recursos para a atenção básica e 

anuncia mudanças semelhantes no financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) como um 

todo(17).  

Dessa forma, o PMAQ configura-se como instrumento de avaliação do serviço, no 

sentido de efetivar novas intervenções em saúde, no contexto das unidades básicas de saúde 
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(UBS), e de adotar estratégias pioneiras de mobilização e compromisso das equipes, bem como 

de coparticipação da comunidade.  

Oliveira et al.(18) reforçam que o PMAQ constitui a principal iniciativa indutora de 

mudanças nas condições e  nos modos de funcionamento das UBS. Seu êxito está condicionado à 

capacidade dos gestores de mobilizar os atores locais em direção a mudanças das condições e 

práticas de atenção, gestão e participação, orientadas por diretrizes pactuadas nacionalmente. 

O Ministério da Saúde (MS) estima que assegurar acessibilidade e acolhimento implica 

em receber e ouvir todas as pessoas que procuram os serviços e construir respostas para suas 

demandas e necessidades. Isso requer mudanças nos processos de trabalho das equipes da 

APS(19). 

Nesse entendimento, o PMAQ visa promover melhoria permanente da qualidade dos 

serviços, do processo de trabalho, da gestão e das ações ofertadas aos usuários. Tem caráter 

voluntário e busca estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos 

trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos 

usuários.  Assim, contribui, efetivamente, para reforçar a atenção básica em seu papel primordial 

no sistema de saúde. 

Esse programa desenvolve-se em três fases operacionais e um eixo estratégico transversal 

de desenvolvimento que compõe um ciclo: adesão e contratualização, certificação e 

recontratualização. O Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento deve ser entendido 

como transversal a todas as fases, de maneira a assegurar que as ações de promoção da melhoria 

da qualidade possam ser desenvolvidas em todas as etapas do ciclo do PMAQ-AB (20). 

Desse modo, ao realizar as ações de monitoramento, promove o diagnóstico da situação 

dos serviços e a identificação de prioridades, com vistas ao alcance de bons resultados nos 

indicadores e padrões de qualidade. O PMAQ destaca-se, desse modo, como ferramenta de 

grande utilidade para profissionais e gestores. 

No âmbito do trabalho das equipes, o uso da informação constitui um elemento essencial 

para a gestão do cuidado, devendo orientar o planejamento e a programação de ações de maneira 

pactuada.  

Na edição 2015, o II ciclo do PMAQ selecionou 40 indicadores, subdivididos em seis 

áreas estratégicas (saúde da mulher, saúde da criança, doenças crônicas, produção geral, doenças 

transmissíveis e saúde mental), alinhados aos programas estratégicos do MS (Rede Cegonha, 

Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Urgência e Emergência), pactuados pelas três esferas de 

governo(21). 
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No que concerne à saúde da criança, a humanização e a qualidade da atenção à saúde, 

trata-se de condições indispensáveis para a resolubilidade das ações e para que estas estejam em 

consonância com as reais necessidades desse segmento da população. Para esta, a assistência 

deve iniciar-se na gestação, passando pelo parto e atuando no acompanhamento do recém-

nascido.  

A atenção à saúde da criança implica na melhoria do acesso, da cobertura, na 

humanização da atenção obstétrica e neonatal, integrando as ações do pré-natal e o 

acompanhamento da criança na atenção básica com aquelas desenvolvidas nas maternidades, 

conformando uma rede articulada de atenção(22).  

Nessa perspectiva, inúmeras ações (programas e políticas) foram desenvolvidas a partir 

da década de 1980, com o objetivo de intervir nessa realidade, a partir da mudança do modelo 

tecnoassistencial, representada pela ampliação do acesso aos serviços de saúde. Apesar da ênfase 

na gestante, tais iniciativas abrangem o binômio materno-infantil, ampliando a atenção à 

superação de uma assistência restrita ao ciclo reprodutivo da mulher. Cabe destaque para o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que incorpora a idéia de que a 

garantia de atenção integral à saúde da mulher constitui um conjunto de ações educativas e 

preventivas, bem como de diagnóstico e tratamento, a ser ofertado permanentemente na 

perspectiva de melhoria dos níveis de saúde desse público (23).  

O Programa de Humanização do Pré-natal e Nascimento (PHPN), lançado pelo MS, em 

2000, definiu estratégias de melhoria na atenção obstétrica, por meio da adoção de medidas que 

assegurassem o acesso, a cobertura e a qualidade do acompanhamento pré-natal, dentre estas, um 

olhar mais atento para as questões da formação de vínculos entre a assistência em pré - natal e  

parto, mudanças na estrutura física dos hospitais e capacitação dos profissionais (24).  

Martinelli et al (25) destacam que a Rede Cegonha foi implementanda como forma de 

complementar a PHPN na perspectiva de fomentar a implementação de um novo modelo de 

atenção à saúde da mulher  e da criança, desde o parto até os dois anos de idade da criança. Esta 

rede, por sua vez, propõe um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no modelo de 

cuidado à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção integral à saúde da criança,  cujo objetivo é 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e 

desenvolvimento saudáveis. 

Nesse contexto, a Portaria  n. 1.130, de 5 de agosto de 2015, institui a Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do (SUS), reafirmando os cuidados 

e linhas estratégicas para com a saúde da criança (22). Composta por sete eixos estratégicos, 
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destaca-se o eixo III: promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral 

da criança pela atenção primária em saúde, conforme orientações da caderneta de saúde da 

criança, criada pelo Ministério da Saúde.  

Esse acompanhamento vai se materializar nas consultas de crescimento e 

desenvolvimento – puericultura realizada pelas ESF, de forma que tal assistência passe pela ação 

multiprofissional desde a busca ativa pelo ACS até a efetivação das consultas por profissionais 

de nível superior. 

Ainda na visão da importância da consulta de puericultura, Assis et al.(26) observam que 

essa ação deve estar na dimensão da vigilância em saúde da criança com atuação integral do 

profissional, e a ideia central deve ser a de não perder oportunidades de atuação, seja na 

prevenção, promoção e/ou assistência, mantendo o vínculo com a família e estimulando a 

responsabilidade contínua e conjunta (serviço e família) na atenção à criança. 

Diante do exposto, conclui-se que tais ações e programas têm sido planejados e 

executados para fazer face a problemas identificados na atenção à gestação, ao puerpério e à 

criança nos primeiros anos de vida, considerando a particularidade do acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento das crianças em seus primeiros dias e meses de vida. Assim, a 

qualificação da saúde da criança passa necessariamente pelo acompanhamento da primeira 

infância por parte dos serviços de atenção básica, especificamente, a ESF. Nesse sentido a 

presente pesquisa tem por objetivo identificar as dificuldades para a realização de consultas de 

crescimento e desenvolvimento na rede básica do município de São Miguel, no estado do Rio 

Grande do Norte. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

No módulo de atividades básicas para melhoria contínua do serviço, na disciplina cursada 

no mestrado profissional em Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde, foi desenvolvida uma 

matriz de prioridades de identificação de problemas (em anexo). 

Após a aplicação dessa matriz, junto com os profissionais da ESF evidenciou-se para nós 

uma maior necessidade de intervenção na consulta de CD como principal problema no contexto 

desses serviços. 

Nesse sentido, despertou-se a necessidade de trabalhar essa ação assistencial, na 

perspectiva de compreender por que tal comportamento se apresenta nessa realidade e, 

consequentemente, que contribuições poderiam ser trazidas em uma intervenção para sua 

qualificação. 

Dessa forma, buscou-se avaliar inicialmente os indicadores relacionados à consulta de 

CD e à saúde da criança nesse município, no qual se constatou que a cobertura da assistência em 

CD está muito aquém do ideal, inclusive abaixo do desempenho apresentado por outras 

instâncias, onde se destaca uma cobertura, em nível estadual de 6,22, e de 5,24 a nível nacional,  

ao mesmo tempo em que se alcançou uma cobertura de apenas 2,60 no âmbito do município, 

ressaltando-se que a meta ideal seria de 4,50 (27-29). 

Ressalta-se que esse indicador é obtido a partir da divisão do número de atendimentos de 

puericultura ( médico e enfermeiro), para menores de dois anos, em determinado local e período, 

pelo número de menores de dois anos acompanhados no mesmo  local e período pelas equipes de 

estratégia de saúde da família (30). 

Mais do que isso, registrou-se também, que alguns indicadores relacionados à saúde da 

criança mostraram-se precários no município de São Miguel, no ano de 2015, destacando-se o 

fato de o município ter alcançado a cobertura ideal de apenas uma das quatro vacinas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, isto é, 25%, quando a meta nacional é de 75%. Além 

disso, São Miguel registrou uma Taxa de Mortalidade Infantil elevada, igual a 8,3%, sendo esse 

resultado maior do que o pactuado junto àquele Ministério, que foi de 5%. Esses óbitos 

corresponderam  a 10% de todos os óbitos da sua região, que contém 36 municípios, além de ser, 

na sua Região de Saúde e no seu estado, um dos poucos municípios a apresentar casos de sífilis 

congênita “em menores de um ano de idade” no referido ano, dentre outros indicadores carentes 

de qualificação (31).  

Reflexo dessa preocupante realidade é, por exemplo, o fato de o município se encontrar 

entre os 312 municípios brasileiros com cobertura da vacinação antipólio abaixo de 50%, 
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conforme nota de alerta do MS, publicada em julho de 2018, estando, portanto, sujeito, à 

reintrodução dessa doença (32). 

Assim, a realidade verificada em São Miguel , com relação à saúde da criança e à 

realização da consulta de CD, reflete a necessidade de mudanças, principalmente, no que diz 

respeito à atenção ao ciclo gravidez, parto, puerpério e, principalmente, à atenção ofertada à 

saúde da criança nos dois primeiros anos de vida. Nesse sentido, fazem-se necessárias inúmeras 

intervenções nos diversos níveis de atenção à saúde da gestante e do recém-nascido. Para tanto, é 

preciso que estudos sejam realizados acerca do problema, na perspectiva de conhecer a 

causalidade dessa problemática e, assim, adotar as ações indispensáveis à sua resolução. 

Essa temática é desafiadora, uma vez que se reconhece a necessidade de contribuir com o 

serviço a fim de não apenas deixar um legado da formação do curso de Mestrado Profissional em 

Gestão da Qualidade dos Serviços de Saúde no cenário de trabalho onde o profissional está 

inserido, mas sobretudo gerar um impacto positivo na qualificação da assistência da consulta de 

puericultura e, consequentemente, da saúde da criança nessa realidade. 

O trabalho responde a esses desafios propondo inovações, primeiro pelo seu inéditismo 

na avaliação do processo de trabaho das equipes de APS num contexto acadêmico direcionado 

para a avaliação da qualidade da realidade trabalhada; segundo, pelo fato de apontar alternativas 

de melhorias no serviço.  Desta forma, prevê mudanças nos serviços e transformação na 

realidade encontrada a partir da construção de estratégias de enfrentamento dos problemas ora 

identificados, impactando positivamente na oferta da consulta de CD realizada pelas equipes de 

APS no município de São Miguel. 

É importante que esta pesquisa chame a atenção dos gestores e profissionais para a 

necessidade de uma atenção mais qualificada à saúde da criança no município de São Miguel. 

Para isso, é preciso compreender a importância do acompanhamento integral da criança através 

das consultas de CD como estratégia fundamental, sistematizada e ofertada pelas equipes de 

APS, com comprometimento profissional e apoio permanente da gestão. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar as dificuldades para a realização da consulta de CD na Rede Básica de Saúde 

do Município de São Miguel-RN. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar as condições de acesso e acolhimento na rede básica de saúde; 

 Verificar o desempenho da cobertura assistencial das equipes; 

 Avaliar a oferta da busca ativa pelas equipes de Atenção Primária em Saúde; 

 Avaliar o apoio institucional da gestão para as equipes de Atenção Básica. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

O estudo partiu de uma pesquisa avaliativa do tipo transversal com abordagem 

quantitativa. O banco de dados foi proveniente da avaliação externa do II Ciclo do Programa de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ em seis equipes de estratégias de saúde da família 

no município de São Miguel, compilado a partir da aplicação do instrumento em todo território 

brasileiro, sob a responsabilidade de seis instituições de pesquisa, dentre as quais a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, se destacou como responsável pela coordenação da 

aplicação para os estados do RN e Ceará, assim como pela validação do instrumento. O aporte 

financeiro ficou por conta do Departamento de Atenção Básica (DAB) do MS. 

 

4.2 LOCAL E PERÍODO DO ESTUDO 

 

O estado do Rio Grande do Norte é dividido em oito regiões de saúde que agregam 167 

municípios com uma população, conforme dados do IBGE - Censo de 2010, de 3.442.175, e com 

uma área territorial de 52.796.791(Km2) (33). 

O estado possui 1.085 UBS em um total de 939 ESF implantadas, contabilizando um 

contingente populacional de 2.577.116 usuários cadastrados na APS, correspondendo a uma 

cobertura de 79,3% da população adscrita. Com relação ao PMAQ-AB, todos os municípios do 

RN fizeram a sua adesão a esse programa, Dentre as 939 ESF implantadas no estado, 715 

aderiram ao programa, correspondendo a 76,14 %. No âmbito do município de São Miguel todas 

as seis Equipes de Saúde da Família atuantes aderiram ao programa e foram avaliadas no 

contexto do 2° ciclo do PMAQ-AB (27-29). 

 

4.3 CONTEXTO DO ESTUDO 

 

São Miguel está localizado no Alto Oeste do estado do RN, na mesorregião do Oeste 

Potiguar e microrregião da Serra de São Miguel, distante 430 km de Natal, capital do estado. 

Possuí uma população de 22.157 habitantes, segundo o censo de 2010. Faz parte de um conjunto 

de 36 municípios, que compõem a VI Região de Saúde do estado do RN e tem como sede o 

município de Pau dos Ferros. O mapa a seguir ilustra a localização do referido município em 

estudo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_Oeste_Potiguar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Serra_de_S%C3%A3o_Miguel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
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Fonte: Rio Grande ...(34)       

Figura 1:  Localização do Município de São Miguel no mapa do Rio Grande do Norte. 

                

 Os principais indicadores socioeconômicos desse município, segundo dados do Censo 

2010-IBGE, apresentam o município de São Miguel com uma taxa de população ocupada de 5,7 

%, com média salarial de 2,2 salários mínimos e com um percentual de 52,1% da população com 

rendimento per capita de até meio salário mínimo. O município apresenta ainda uma taxa de 

analfabetismo de 28,7% e esgotamento sanitário de 3,9% com 89,7% de sua população tendo 

coleta regular de lixo (35). 

O município de São Miguel possui atualmente seis UBS com ESF que representam um 

total de 76 trabalhadores da saúde, funcionando de segunda a sexta-feira com carga horaria diária 

de oito horas e oferecendo serviços de consultas básicas em saúde (clínica médica, enfermagem e 

odontologia), vacinas, triagem neonatal, curativos, visitas domiciliares, atividades educativas, 

ações programáticas específicas para grupos como: crianças, mulheres, idosos, gestantes, além 

de atendimentos de demanda espontânea e agendados.  

Todos os funcionários de sua rede de saúde são efetivos, com exceção dos profissionais 

médicos, que possuem seus vínculos ou por contrato temporário de serviço, ou por vinculação ao 
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programa Mais Médicos, cumprindo carga horária de 40/20 horas semanais. O Quadro 1 

apresenta a composição do quadro funcional da rede básica desse município. 

 

Quadro 1 - Composição profissional da rede básica de saúde do município de São Miguel - Ano 

de 2015. 

Profissional  Vínculo  Carga 

horária 

Quantidade 

Enfermeiro Efetivo 40 h 08 

Médico Contrato 

temporário/programa 

mais médicos 

40h 

20h 

03 

02 

Odontólogo Efetivo 40h 04 

Tec. Enfermagem Efetivo 40h 08 

Aux. cons. odont. Efetivo 40h 04 

Agente 

comunitário de 

saúde 

Efetivo 40h 47 

Total --- ---- 76 

Fonte: (Brasil, 2018) (36) 

 

Essas equipes, após adesão e contratualização da gestão municipal, aderiram de forma 

voluntária ao PMAQ, realizando incialmente a autoavaliação da equipe através do instrumento 

do AMAQ e, posteriormente, participaram da avaliação externa que compreendeu três módulos 

de avaliação, sendo o Módulo I, observação da unidade de saúde; O Módulo II, entrevista com o 

profissional da atenção básica e verificação de documentos na unidade básica de saúde; e o 

Módulo III, entrevista com o usuário na unidade básica de saúde(37). 

Desta forma, todos os aspectos relacionados à assistência na APS aos grupos específicos 

passando pela criança, gestante, mulher, doenças crônicas e outros, foram avaliados nas mais 

diversas dimensões como a acessibilidade, o acolhimento, a educação permanente, a 

infraestrutura, a participação dos usuários, a busca ativa, o processo assistencial e o apoio 

matricial da gestão às equipes de atenção básica. 
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4.4  POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foram avaliadas seis equipes de ESF presentes na rede básica municipal no módulo I, 

observação da unidade de saúde, que responde por uma assistência média de 17 mil habitantes. 

Dessas equipes, quatro estão na zona urbana e duas na zona rural, apresentam uma população 

com características socioeconômicas e um perfil epidemiológico homogêneo, sendo todas as 

equipes coordenadas pela mesma gestão em saúde. 

Com relação ao módulo II foram selecionados seis profissionais de nível superior para 

participarem da pesquisa, de acordo com a disponibilidade no serviço e envolvimento desses 

profissionais nas fases anteriores da aplicação do PMAQ.   

Para o módulo III, a amostra foi composta por 24 usuários selecionados de maneira a ter 

uma representatividade de quatro usuários por ESF, tendo como características comuns, estarem 

no serviço no momento da entrevista, não terem passado por consulta com  médico, enfermeiro 

ou dentista no dia da entrevista, terem tido contato prévio recente com o serviço e frequentado a 

unidade de saúde no último ano. A definição do tamanho da amostra no município de São 

Miguel obdeceu à metodologia do programa utilizada em todo o País (38).  

Para a abordagem do acompanhamento do Crescimento e Desenvolviomento – CD, 

foram consideradas apenas as respondentes mulheres em idade fértil, ou seja de 15 a 49 anos e 

que tinham crianças abaixo de dois anos, correspondendo a uma amostra de seis usuárias. 

 

4.5 VARIÁVEIS 

O instrumento avaliativo consta  no Instrumento de Avaliação Externa para as Equipes de 

Atenção Básica (Saúde da Família e Equipe Parametrizada) publicado pelo DAB- Ministério da 

Saúde em 2013(37), composto por um elenco de padrões de qualidade, alinhados aos padrões 

contidos no instrumento do AMAQ-AB, e que foram organizados em cinco grandes dimensões 

com a observação das variáveis específicas que se relacionam com cada uma delas. Esse estudo 

direciona-se para a análise e discussão das variáveis específicas para a consulta de CD. Todas 

dicotomizadas em sim e não ou com a opção de não sabe/não respondeu/não lembra. O quadro 2 

mostra as variáveis trabalhadas agrupadas por módulos que contemplam a avaliação do PMAQ. 
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Quadro 2 – Variáveis distribuídas por módulos – PMAQ II ciclo 

Módulo I (UBS) Módulo II (Equipe) Módulo III (Usuário) 

Avaliação das condições de 

infraestrutura, materiais, 

insumos e medicamentos da 

Unidade Básica de Saúde 

Entrevista com Profissional da Equipe de Atenção Básica e Verificação de 

Documentos na Unidade de Saúde 

Satisfação e percepção dos usuários quanto 

aos serviços de saúde no que se refere ao seu 

acesso e utilização. 

A sala de espera está em boas 

condições de limpeza e possui 

lugares suficientes para 

osusuários aguardarem? 

Na unidade todos os corredores 

são adaptados para cadeira-de-

rodas? 

Na unidade todas as entradas 

externas e portas internas são 

adaptadas para cadeira-de-

rodas? 

 

A equipe programa a oferta de consulta para criança de até dois anos? 

A equipe possui protocolos com definição de diretrizes terapêuticas para queixas mais 

frequentes na criança? 

A equipe recebe apoio para o planejamento e organização do processo de trabalho? 

A equipe recebe apoio para discussão dos dados de monitoramento do SIS? 

A gestão apoiou a organização do processo de trabalho para melhoria do acesso e da 

qualidade a partir do PMAQ? 

Existe área descoberta no entorno da equipe? 

Os resultados alcançados no primeiro ciclo do PMAQ foram considerados na organização 

do processo de trabalho em equipe? 

A equipe realiza consulta de puericultura nas crianças de até dois anos? 

Quando o(a) senhor(a) interrompe o tratamento por algum motivo ou não vem à consulta 

nesta unidade de saúde, os profissionais procuram o(a) senhor(a) para saber o que 

aconteceu e retomar o atendimento? 

O acolhimento é realizado durante os horários e dias de funcionamento da unidade de 

saúde, e se a equipe realiza esse acolhimento à demanda espontânea na sua unidade. 

Os profissionais que afirmaram fazer o acolhimento se eles tinham sido capacitados para 

fazer avaliação de classificação de risco e vulnerabilidade dos usuários. 

Depois que a criança nasceu a equipe fez uma 

consulta até sete dias de vida (primeira 

semana)? 

Nas consultas, foi explicado sobre o 

desenvolvimento da criança de acordo com a 

idade? 

Foi realizado teste do pezinho na criança? 

O teste do pezinho foi realizado até os sete dias 

de vida (na primeira semana depois de a criança 

nascer)? 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua satisfação com cuidado recebido 

pelo(a) médico(a)? 

Chegar à unidade de saúde é ? 

o agente comunitário de saúde (ACS) visita o 

seu domicílio? 

A senhora recebeu à visita do ACS na primeira 

semana após o parto? 

A senhora realizou consulta de puerpério? 

 

Fonte: (Brasil, 2015)(25-27) 
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Foram elas assim distribuídas a partir da relação com as respectivas dimensões: 

 Processo assistencial (A oferta de consulta para criança de até dois anos, fez uma 

consulta até sete dias de vida, foi explicado sobre o desenvolvimento da criança de 

acordo com a idade nas consultas, a equipe possui protocolos com definição de 

diretrizes terapêuticas para queixas mais frequentes na criança, foi realizado teste do 

pezinho na criança, o teste do pezinho foi realizado até os sete dias de vida);  

 Apoio institucional da gestão para as equipes de APS (Apoio para o planejamento e 

organização do processo de trabalho, a equipe recebe apoio para discussão dos dados 

de monitoramento dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), a gestão apoiou a 

organização do processo de trabalho para melhoria do acesso e da qualidade a partir 

do PMAQ, os resultados alcançados no primeiro ciclo do PMAQ foram considerados 

na organização do processo de trabalho em equipe, a equipe participa de ações de 

educação permanente organizadas pela gestão, essas ações de educação permanente 

contemplam as demandas e necessidades da equipe);  

 Acolhimento e acessibilidade (A equipe realiza acolhimento à demanda espontânea 

nesta unidade, em quais turnos é realizado o acolhimento, quantos dias por semana 

acontece, os profissionais da equipe que fazem o acolhimento foram capacitados para 

avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade dos usuários, a sala de espera está 

em boas condições de limpeza e possui lugares suficientes para os usuários 

aguardarem, quando o (a) senhor(a) quer fazer uma reclamação ou sugestão na 

unidade de saúde, o(a) senhor(a) consegue, na unidade todos os corredores são 

adaptados para cadeiras-de-rodas, na unidade todas as entradas externas e portas 

internas são adaptadas para cadeiras-de-rodas);  

 Cobertura assistencial (Existe população descoberta pela AB no entorno do território 

de abrangência da equipe, o agente comunitário de saúde (ACS) visita o (a) senhor(a) 

na sua casa, a senhora recebeu, na sua casa, a visita do agente comunitário de Saúde 

(ACS) na primeira semana após o parto, a senhora fez consulta de revisão de parto 

(consulta de puerpério);  

 Busca ativa ( a equipe realiza busca ativa de crianças menores de dois anos (CD), a 

equipe realiza busca ativa de crianças com consulta de puericultura atrasada, quando o 

(a) senhor (a) interrompe o tratamento por algum motivo ou não vem à consulta nesta 
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unidade de saúde, os profissionais procuram o(a) senhor(a) para saber o que aconteceu 

e retomar o atendimento). 

 

4.6  COLETA DE DADOS 

 

Foi utilizado como suporte para coleta de dados, o banco de dados do PMAQ-

AB/UFRN disponibilizado pelo DAB/MS a partir das variáveis originadas pelos questionários 

dos módulos I, II e III da avaliação externa do programa.  

O banco de dados do PMAQ-AB/UFRN faz parte da pesquisa externa do programa 

realizado no ano de 2015, no município de São Miguel, fruto de um questionário 

informatizado e enviado online ao DAB/MS e previamente disponível às equipes no âmbito 

do documento do AMAQ. 

 O grupo de entrevistadores foi selecionado a partir de critérios adotados pelos 

responsáveis da pesquisa, considerando condições indispensáveis: possuir nível superior 

completo, de preferência na área da saúde; ter preferencialmente experiência em pesquisa de 

campo; ter disponibilidade durante o período da fase de Avaliação Externa do PMAQ para 

viagens; ter capacidade de comunicação e de relacionamento com a equipe de trabalho; ter 

total disponibilidade para participar de todas as etapas da seleção e formação. 

As universidades vinculadas realizaram a seleção e a formação dos entrevistadores, e 

tudo ocorreu com a supervisão contínua de todas as atividades, sob a supervisão de 

professores e técnicos das universidades envolvidas.  

Os dados coletados nos três módulos na avaliação externa foram agrupados em cinco 

dimensões que refletem ou impactam na consulta de CD. Dentro das variáveis trabalhadas, 

foram definidas quais estavam relacionadas com as dimensões do estudo para uma posterior 

análise da frequência e do desempenho destas no contexto do serviço avaliado.  

 

4.7  ANÁLISE DE DADOS 

 

O Banco de Dados do PMAQ conhecido nacionalmente e disponível no DAB-MS, 

utilizou  o programa Microsoft Excel para armazenar os dados. A nossa análise foi realizada 

através de frequências frequências absolutas e relativas utilizando o programa estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0, e discultidos à luz da literatura 

pertinente ao tema. Os dados trabalhados estão presentes nos três módulos do PMAQ que 

apresentam impacto com a oferta da consulta de CD distribuídas em cinco dimensões de 
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análises: Acolhimento e acessibilidade; Processo assistencial; cobertura assistencial; 

busca ativa e apoio institucional da gestão para as equipes de atenção básica. 

 

4.8  ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo não necessitou de submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, tendo 

em vista que o seu objeto e método de pesquisa utilizam um banco de dados secundários de 

domínio público, o que dispensa a submissão ao referido comitê. Em vista disso, encontra-se 

em em conformidade com a resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde(39), 

especificamente no que se observam nos incisos II e V do paragráfo único dessa resolução, 

conforme segue: “Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 

CEP/CONEP: II - pesquisa que utilize informações de acesso público, nos termos da Lei n. 

12.527, de 18 de novembro de 2011; V - pesquisa com bancos de dados, cujas informações 

são agregadas, sem possibilidade de identificação individual”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

5  RESULTADOS 

 

5.1 O CENÁRIO DO ESTUDO 

 

As unidades de saúde do município de São Miguel são padronizadas, de forma 

homogênea apresentam uma estrutura física e disponibilidade de recursos humanos e 

materiais. As equipes são localizadas em quatro unidades da zona urbana e duas na zona rural, 

cobrindo uma população distribuída em 11 comunidades. É importante destacar que as 

equipes da zona rural exercem suas atividades em mais de uma unidade de saúde. Quanto à 

composição das equipes, aquelas localizadas na zona urbana tinham uma equipe ampliada, ou 

seja, possuíam nessa estratégia o serviço de saúde bucal.    

Essas equipes e unidades de saúde não possuem gerência ou coordenação de unidade, 

razão pela qual um  dos membros da equipe eventualmente assume essa responsabilidade nas 

questões de previsão e provisão de recursos materiais, bem como quaisquer outras questões 

gerenciais ou administrativas que facilitem o curso do atendimento. 

 

5.2  PROCESSO ASSISTENCIAL  

 

Na Tabela 1, que representa o processo assistencial, verifica-se que as seis equipes em 

análise programam a oferta de consulta para crianças menores de dois anos. Porém, em 

relação às crianças de sete dias a dois anos, o serviço parece não ser muito efetivo, haja vista 

que, a maioria deles não fez a consulta na primeira semana de vida do bebê, não realizou o 

teste do pezinho em tempo oportuno, assim como não seguiu, em algumas situações, as 

diretrizes terapêuticas protocolares para queixas mais frequentes na criança, bem como não 

faz a orientação adequada sobre o crescimento e desenvolvimento da criança. 
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Tabela 1 - Variáveis relacionadas ao processo assistencial da consulta de CD na rede básica 

de saúde do município de São Miguel-ano 2015. 

Processo Assistencial Sim Não 

N % N % 

A equipe programa a oferta de consulta para criança de até 

dois anos? 

6 100 0 0 

Depois que a criança nasceu a equipe fez uma consulta até 

sete dias de vida (primeira semana)? 

1 33,3 

 

2 66,7 

Nas consultas, foi explicado sobre o desenvolvimento da 

criança de acordo com a idade? 

2 66,7 

 

1 33,3 

 

A equipe possui protocolos com definição de diretrizes 

terapêuticas para queixas mais frequentes na criança? 

4 66,7 

 

2 33,3 

 

Foi realizado teste do pezinho na criança? 3 100 0 0 

O teste do pezinho foi realizado até os sete dias de vida (na 

primeira semana depois de a criança nascer)? 

1 33,3 

 

2 66,7 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

No tocante ao grau de satisfação dos usuários sobre o atendimento ofertado pelos 

profissionais da equipe, pode-se observar que quando perguntado ao usuário qual nota 

atribuía, de zero a dez, à sua satisfação com o cuidado recebido pelo médico, enfermeiro e 

técnico ou auxiliar de enfermagem, não houve distinção da satisfação do atendimento entre o 

profissional médico e o profissional enfermeiro. Os dois foram considerados satisfatórios para 

83%, quando, na maioria, eles obtiveram nota acima de 8. Quanto ao profissional técnico ou 

auxiliar de enfermagem a nota foi variada, quando o desempenho foi satisfatório para 70%, 

mas deve-se levar em consideração aqueles 30% que não estão satisfeitos. Os resultados 

poderão ser vistos na Tabela 2.   
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Tabela 2 - Satisfação do usuário com o cuidado recebido pelos profissionais das ESF no seu 

processo assistencial na  rede básica de saúde de São Miguel, ano de 2015. 

Satisfação com o 

profissional 

Médico 

 

  Enfermeiro Técnico e auxiliar 

de enfermagem 

Nota N % N % N % 

3 - - - - 1 5 

5 3 12,5 - - 4 20 

6 1 4,2 1 4,2 1 5 

7 - - 2 8,3 - - 

8 3 12,5 - - 4 10 

9 3 12,5 4 16,7 1 5 

10 14 58,3 16 66,7 13 55 

Ausente - - 1 4,2 - - 

Total 24 100 24 100 24 100 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

 

Por último, perguntou-se aos usuários qual nota ele atribuía ao Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), concernente à satisfação recebida com o cuidado no processo assistencial. 

Verificou-se que 37,5% dos entrevistados lhe atribuíram nota inferior a 5. Chama atenção 

para este resultado que quase 21,0% dos usuários entrevistados atribuíram nota 0 àquele 

processo;  além do mais, o percentual de satisfação tem uma representatividade de apenas 

54%, o que nos remete a uma reflexão avaliativa (Tabela 3).  

 

 

Tabela 3 - Satisfação do usuário com o cuidado recebido pelo Agente Comunitário de Saúde 

no seu processo assistencial na  rede básica de saúde de São Miguel, ano de 2015. 

Satisfação com o profissional ACS 

Nota N % 

0 5 20,8 

2 1 4,2 

3 1 4,2 

5 2 8,3 

7 2 8,3 

8 2 8,3 

9 2 8,3 

10 7 29,2 

Total 22 91,7 

Ausente 02 8,3 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 
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5.3  APOIO INSTITUCIONAL DA GESTÃO PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO 

BÁSICA 

 

A Tabela 4 mostra as variáveis relacionadas ao apoio institucional e ao desempenho da 

gestão para as equipes de atenção básica, na qual se destaca que 50% destas afirmaram 

receber apoio institucional para o planejamento e organização do trabalho da equipe. Quando 

perguntadas se recebem apoio para discussão dos dados de monitoramento, 66,7% delas 

responderam negativamente. Verificou-se também que 100% das equipes declararam que a 

gestão apoiou a organização do processo de trabalho para melhoria do acesso e da qualidade a 

partir do PMAQ, ao mesmo tempo em que uma parte significativa afirmou que os resultados 

alcançados no primeiro ciclo do PMAQ foram levados em consideração na organização do 

processo de trabalho em equipe. 

 

Tabela 4 - Apoio institucional da gestão para as equipes de atenção básica no município de 

São Miguel – Ano de 2015. 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

 

Quando os profissionais foram questionados sobre a oferta da educação permanente no 

processo de qualificação das ações desenvolvidas, verificou-se que existe oferta positiva pela 

gestão em torno de 66,7% e que esta contempla razoavelmente as demandas e necessidades da 

equipe. 

 

 

Apoio institucional da gestão para as equipes de 

atenção básica 

Sim Não 

N % N % 

A equipe recebe apoio para o planejamento e 

organização do processo de trabalho? 

3 50 3 50 

A equipe recebe apoio para discussão dos dados de 

monitoramento do SIS? 

2 33,3 4 66,7 

A gestão apoiou a organização do processo de 

trabalho para melhoria do acesso e da qualidade a 

partir do PMAQ? 

6 100 0 0 

Os resultados alcançados no primeiro ciclo do 

PMAQ foram considerados na organização do 

processo de trabalho em equipe? 

4 66,7 2 33,3 
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5.4 ACESSO E ACOLHIMENTO 

 

Os dados apresentados a seguir são provenientes dos três módulos do PMAQ, 

permitindo uma avaliação direta ou indireta da questão voltada à acessibilidade e ao 

acolhimento do serviço.  

 

Tabela 5 – Acesso e Acolhimento na rede básica de Sáude no município de São Miguel no 

ano de 2015. 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

   

Na Figura 2 segue a representação sobre a percepção dos usuários quanto à dificuldade 

em chegar à UBS. Vale o destaque apenas para as respostas “difícil” e “muito difícil”, não 

terem sido assinaladas, significando dizer que a acessibilidade da localização das unidades 

está franqueada à maioria da população adscrita ou comunidade referenciada. 

De fato, a maioria dos entrevistados afirmou existir acessibilidade ao serviço de saúde. 

Apenas 13,0% afirmaram ter dificuldade em chegar à unidade de saúde de referência para a 

solução do seu problema de saúde. 

            

                

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

Acesso e acolhimento Sim Não 

N % N % 

O acolhimento é realizado durante os horários e dias de 

funcionamento da unidade de saúde, e se a equipe realiza 

esse acolhimento à demanda espontânea na sua unidade. 

 

6 

 

100 

 

0 

 

0 

Os profissionais que afirmaram fazer o acolhimento se eles 

tinham sido capacitados para fazer avaliação de 

classificação de risco e vulnerabilidade dos usuários. 

 

4 

 

  66,7 

 

2 

 

33,3 
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Figura  1 - Acessibilidade: Chegar à unidade de saúde na rede básica de saúde do município 

de São Miguel segundo os usuários no ano de 2015. 

 

Observaram-se também as variáveis relacionadas às condições físicas e à 

acessibilidade da rede básica de saúde, onde verificou-se que 66,7% dessas unidades, 

apresentam sala de espera com boas condições de limpeza e possuem lugares suficientes para 

os usuários se acomodarem enquanto aguardam o atendimento. Porém, apenas três das seis 

unidades de saúde são adaptadas com corredores, entradas externas e portas internas para 

cadeirantes (Tabela 6). 

    

 

Tabela 6 - Condições Físicas e de Acessibilidade das Unidades do município de São Miguel-

RN. Ano de 2015. 

Acessibilidade Sim Não 

N° % N° % 

A sala de espera está em boas condições de limpeza 

e possui lugares suficientes para os usuários 

aguardarem? 

4 66,7 2 33,3 

Na unidade todos os corredores são adaptados para 

cadeiras-de-rodas? 

3 50 3 50 

Na unidade todas as entradas externas e portas 

internas são adaptadas para cadeiras-de-rodas? 

3 50 3 50 

Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

 

Quando os usuários foram questionados sobre a possibilidade de se conseguir fazer 

uma reclamação ou sugestão na unidade de saúde, destaca-se que menos de 20% tentaram tal 

propósito, e destes, só 12,5% obtiveram sucesso. Aqueles que nunca o fizeram por não terem 

precisado, totalizaram uma maioria de 70,8%.  
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5.5  COBERTURA ASSISTENCIAL 

A cobertura assistencial observada por ocasião da aplicação do instrumento do PMAQ, 

dizia respeito à área territorial do entorno das equipes de atenção básica. Observou-se um 

resultado positivo de 66,7% das seis equipes entrevistadas, quando afirmaram não ter área 

descoberta. Porém, as outras duas equipes apresentaram como resposta a essa variável a opção 

ausente, o que se caracteriza pela não compreensão da pergunta ou não aplicabilidade no 

entorno da equipe. 

Quando se pergunta aos usuários se o agente comunitário de saúde (ACS) visita o seu 

domicílio, 62,5% afirmam que sim. Contudo, 20,8% negam receber tal visita, mesmo tendo o 

ACS na equipe. É importante destacar que 16,7% da população afirmam não ter agente 

comunitário de saúde da unidade ou no bairro, revelando por que há carência na cobertura 

assistencial. 

No que se refere à visita do ACS na primeira semana após o parto, os resultados 

mostraram que 100% das puérperas - o que corresponde a três mulheres não tiveram essa 

visita. Destas, duas afirmaram não ter realizado consulta de revisão de parto (consulta de 

puerpério). Portanto, a cobertura para essas ações programáticas se mostra deficiente.  

 

5.6  BUSCA ATIVA 

 

Verificou-se que 16,7% dos usuários que interromperam o tratamento por algum 

motivo, afirmaram que foram procurados pelos profissionais da unidade de saúde, e 

solicitados a retomarem o seu atendimento, enquanto que 45,8% dos usuários disseram que 

nunca tiveram essa procura. Na verdade, 63% precisavam ter sido resgatados para dar 

continuidade a algum tratamento programado.   

 

17%

46%

37%

Na maioria das vezes

Nunca

Nunca  interrompeu o
tratamento
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Fonte: (Brasil, 2015)(27-29) 

Figura  2 - Realização de busca ativa segundo os usuários que faltaram a um atendimento 

agendado ou programado pela rede de atenção básica do município de São Miguel no ano de 

2015. 

Questionou-se ainda se a equipe realiza busca ativa de crianças com consulta de 

puericultura atrasada, e os resultados encontrados mostraram que 100% dos profissionais 

entrevistados afirmaram que sim, tanto para os menores de 1 ano, como para aqueles menores 

de dois anos. Há, assim, uma discordância entre a resposta do serviço e a do usuário.  
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6 DISCUSSÃO 

6.1 A REALIDADE EM NÚMEROS 

 

No ano de 2015 o município de São Miguel registrou o nascimento de 136 crianças, de 

acordo com dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (49), bem como apresentou um 

número de 140 gestantes, de acordo com os registros do SISPRENATAL (41). Nesse mesmo 

período o município realizou 312 consultas de CD (42), o que corresponde a apenas 29% da 

cobertura ideal, refletindo uma cobertura pouco expressiva dessa assistência, em detrimento 

do número de crianças aptas a serem acompanhadas pelo serviço. 

Nesse cenário, o Caderno de Atenção Básica nº 33, recomenda que o 

acompanhamento se efetive nas consultas de CD ofertadas pelas equipes de atenção básica. 

Estas devem ocorrer na quantidade de oito consultas de puericultura, no intervalo de 0 a dois 

anos, a serem efetivadas sistematicamente, pelas equipes, no que se refere à busca ativa, à 

classificação de risco, à triagem neonatal, e à educação permanente, entre outras. 

Dessa forma, a realidade das consultas de CD efetivadas na rede básica de saúde, além 

de apresentarem possíveis fragilidades e dificuldades na qualificação da assistência prestada, 

revelam-se, por simples análise numérica, a partir da avaliação do banco de dados do PMAQ 

2° ciclo, fragmentadas ou ausentes na rotina dos serviços primários de saúde. 

Na realidade do município de São Miguel, o que foi apontado pela avaliação do 

PMAQ, objeto deste estudo, é que uma parte significativa das variáveis relacionadas à saúde 

da criança, consolidadas nos três componentes da avaliação, mostraram-se limitadas e 

deficientes, colaborando para o resultado da avaliação geral, onde todas as equipes foram 

classificadas como insatisfatórias. 

No entanto, muitas são as recomendações e legislações que dispõem sobre a 

importância da assistência de forma sistematizada, rotineira e planejada pelas equipes de 

atenção básica, na perspectiva de qualificação da saúde da criança com responsabilidade 

sanitária e territorial. 

Dentre essas legislações, cabe destacar, de forma especial, o componente 3 da rede 

cegonha, que dispõe sobre a necessidade do serviço em ofertar o acompanhamento da 

puérpera e da criança, na atenção básica, com visita domiciliar na primeira semana após a 

realização do parto e nascimento(43), bem como a PNAISC que, dentre os seus sete eixos, traz 
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de forma evidente no eixo 3 que os serviços de atenção básica devem ofertar a promoção e o 

acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral da criança.  

6.2 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

6.2.1 avaliando o processo assistencial 

 

É possível visualizar a oferta da consulta em crescimento e desenvolvimento pelas 

equipes de saúde da família no campo prático, mediante a disponibilidade dessa ação 

programática na rotina de todas as equipes avaliadas. Contudo, alguns aspectos inerentes à 

assistência como o processo assistencial, o apoio institucional da gestão para as equipes de 

atenção primária, o acesso e acolhimento, a cobertura assistencial, e a busca ativa mostram-se 

ainda carentes de efetivação, refletindo-se em uma assistência fragilizada.  

 Os estudos de Pedraza et al.(44) e de Malanquias et al.(45), verificaram que existe a 

oferta da consulta de CD  nos serviços avaliados, porém destacam que a ação assistencial é 

uma prática ainda não consolidada, com importantes deficiências no processo de trabalho. 

Demostram que mais do que garantir a oferta da consulta, é preciso garantir uma assistência 

sistematizada e de qualidade e que venha a impactar positivamente na vida das famílias. 

A oferta da consulta presente no âmbito das equipes do município de São Miguel 

apresenta duas problemáticas, ou as crianças não iniciam o acompanhamento, ou não dão 

seguimento às consultas ora iniciadas. Assim, não está representando ou refletindo o alcance 

de uma adesão significativa dentro das expectativas e metas traçadas para a cobertura da 

assistência de CD das crianças de 0 a 2 anos. 

Observou-se na análise das seis unidades de saúde do município de São Miguel, 

consultando os dados da atenção básica através do sistema de informações da atenção básica- 

(ESUS) desse município no mês de julho de 2015, que entre as crianças com idade inferior a 6 

meses, 63%  realizaram o atendimento em CD, enquanto que, aquelas maiores de um ano, 

representavam apenas 9% (46) das  crianças aptas a realizarem essa consulta. Essa realidade 

reflete um fato notório, isto é, à medida que a criança cresce, os pais ou responsáveis 

diminuem a procura pelo acompanhamento de CD.   

Realidade semelhante foi observada nos estudos de Reichert et al.(47) e Benício et al. 

(48), onde verificaram que foi possível identificar uma associação significativa entre a idade da 

criança e a frequência de consultas registradas, isso porque o número de consultas foi 
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expressivamente maior em crianças com idade inferior a seis meses. Ainda destacaram a 

dificuldade na realização das consultas de CD para manter as genitoras assíduas a essa 

assistência. 

Portanto, para garantir o seguimento à consulta de CD, deve-se ofertar uma atenção 

resolutiva, atrativa e compatível com as expectativas da família da criança, traduzindo-se de 

forma positiva no processo saúde-doença do filho, e sistematizado mediante a adoção dos 

elementos necessários às recomendações protocolares.   

Quanto à realização da consulta de rotina da criança, nos sete primeiros dias de vida, 

observou-se que essa atividade não é realizada, conforme afirmam 100% das mães 

entrevistadas. Isso pode vir a acarretar na ausência de informações e cuidados prévios para o 

binômio mãe-filho, fundamentais para o melhor desenvolvimento da criança, bem como para 

o direcionamento precoce desses usuários para serem acompanhados nas unidades de saúde. 

Essa realidade difere do estudo realizado por Morais( 49), o qual mostrou que nos 

estados do nordeste brasileiro a cobertura da consulta de rotina das crianças nos sete primeiros 

dias de vida é de 50,9%, segundo informações prestadas por suas genitoras. Nesse cenário, 

percebe-se que essa realidade peculiar da atenção ofertada no âmbito das equipes no 

município de São Miguel, no Estado do RN, na região Nordeste se apresenta de forma 

negativa, se comparada aos dados identificados na região nordeste. 

Quando se faz referência à orientação que os profissionais devem prestar às mães 

sobre o desenvolvimento da criança, de acordo com a idade nas consultas de CD, existe uma 

heterogeneidade entre as estratégias de saúde trabalhadas. No estudo que se encontra ora em 

discussão, 33,3% das equipes não realizam essa orientação na rotina das consultas realizadas.  

Ximenes Neto et al. (50)  dão conta de estudos mostrando que a falta de orientação e 

comunicação adequada, motivaram as mães a não levarem os filhos à consulta de 

puericultura, subestimando a prevenção e o acompanhamento, ao mesmo tempo em que 

valorizam o atendimento quando a criança apresenta algum problema de saúde. Desse modo, 

ressalta-se a importância da orientação do acompanhamento do CD na saúde da criança. 

Essa realidade também foi mostrada no estudo de Vieira et al.(51), onde percebeu-se na 

prática dos profissionais o não aprofundamento das orientações realizadas durante a 

puericultura. Destacam que esse comportamento pode sugerir limitação de tempo e/ou falta de 

preparo técnico-científico.  

Quando as entrevistadas foram questionadas sobre a existência de protocolos 

assistenciais, verificou-se que 33% das equipes afirmam não terem esse instrumento 
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disponível no contexto da sua prática assistencial, se fazendo ausente na realidade dessas 

equipes de APS.   

Estudos como os de Rodrigues et al. (52) e de Duarte et al. (53)  mostraram que para o 

uso de protocolos é fundamental que os profissionais de saúde estejam preparados e 

capacitados, pois esse é um fator indispensável para uma assistência qualificada.   

Por conseguinte, é importante ressaltar que os protocolos são valiosos instrumentos de 

qualificação do trabalho das equipes, e que o seu emprego constitui-se enquanto elemento 

fundamental para a organização dos serviços, ressalvando-se que tais  instrumentos devem ser 

utilizados na perspectiva da reflexão do cuidado, na adoção de novas atitudes, norteando mas 

não homogeneizando a assistência. Brasil (54) reforça que os Protocolos da Atenção Básica 

(PAB) têm enfoque clínico e de gestão do cuidado, e servem como subsídio para a qualificada 

tomada de decisão por parte dos profissionais de saúde, de acordo com aspectos essenciais à 

produção do cuidado na AB. Trata-se, portanto, de um instrumento potente para a 

implementação de boas práticas e funcionando, de forma efetiva, como material de consulta 

no dia a dia dos profissionais de saúde. 

A não utilização de protocolos na realidade pesquisada pode resultar em uma 

assistência fragmentada e sem embasamento técnico entre as equipes, de maneira a apresentar 

um processo de trabalho assistemático, no qual cada profissional adota, na sua conduta, ações 

e atribuições que achar convenientes. Isso coloca em risco a assistência ofertada, porque a 

afasta das bases técnico-cientificas vigentes para a consulta de CD, e dessa forma, dificulta a 

consecução dos objetivos almejados. 

Nesse sentido, a enfermagem tem o protocolo em puericultura como guia da 

sistematização da assistência e padronização do atendimento, garantindo a sua autonomia 

profissional, permitindo um cuidado holístico e sistematizado na assistência da criança, 

conforme atestam Gubert et al.(55). 

No que se refere à triagem neonatal do teste do pezinho a ser ofertado no âmbito da 

assistência à criança nas unidades avaliadas, observou-se um excelente desempenho destas 

quanto à oferta programática desse exame de prevenção e diagnóstico precoce de agravos em 

crianças. Em contraponto, as equipes falham no que se refere ao período ideal de realização 

da referida triagem, visto que, todos os exames do teste do pezinho vêm ocorrendo após o 

sétimo dia de vida do nascituro, o que compromete a acurácia do exame. Percebe-se, assim, 

que não existe sistematização na rede básica de saúde de São Miguel pautada na gestão da 

clínica em relação à referida triagem em tempo oportuno. 
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Marqui (56), ao realizar uma reflexão sobre a relação entre o teste do pezinho e o papel 

da enfermagem, destacou que o principal problema na realização do referido teste foi em 

relação ao período da coleta, quando apenas 22% foram realizadas na idade recomendada, e 

cerca de 10% após 30 dias. A realidade mostrada por Menezes et al.(57) foi semelhante, quando 

identificou um percentual de 30% das crianças que tiveram acesso aos serviços de saúde para 

coleta sanguínea, no período ideal de 3 a 7 dias de nascidas, e 65% na faixa etária entre oito 

dias e um mês. 

No cenário nacional, o que se pode observar é uma baixa cobertura do Programa de 

Triagem Neonatal para a realização do teste do pezinho, principalmente no período ideal, ou 

seja, entre 3 e 7 dias, quando essa cobertura chegou a somente 44,85% no ano de 2014, e a 

62,01% em 2015  (BRASIL) (58), demostrando que a problemática da oferta dessa triagem 

constitui-se em caráter universal no contexto do SUS, e assim sendo, a sua qualificação requer 

ações no âmbito nacional com reflexão e aprimoramento do Programa Nacional de Triagem 

Neonatal (PNTN). 

Na Portaria nº 822 do Ministério da Saúde, publicada em 06 de junho de 2011, 

reforça-se a importância da realização do teste dp pezinho no tempo oportuno, quando este 

trata do diagnóstico de doenças metabólicas. Desse modo, é importante que este teste seja 

feito dentro do tempo suficiente para que assim ocorra o acúmulo do metabólico específico no 

sangue, mas sem ultrapassar o tempo máximo em que é possível se evitar complicações 

decorrentes de um início tardio do tratamento(59).  

A realidade aferida no campo da pesquisa ora em discussão reflete um exemplo 

prático de falha mensurável no processo assistencial na consulta de CD, o que possivelmente  

se justifica pela falta de planejamento das atividades da equipe e na ausência da centralidade 

da assistência, a partir das necessidades e expectativas dos usuários. 

Tal fragilidade pode se justificar ainda pelo fato de o serviço ser centralizado em 

apenas uma unidade de saúde do município e realizado em apenas um único dia da semana, 

dificultando a acessibilidade e a realização em tempo oportuno desse exame neonatal.  

Quando se aferiu a satisfação dos usuários em relação ao cuidado recebido pelos 

profissionais no seu processo assistencial, verificou-se que quanto mais elevada a formação 

do profissional, melhor é avaliado pelos usuários. Esse contexto chama a atenção para 

deficiências na formação do ACS, que apresentou um desempenho muito abaixo do esperado, 

haja vista que 37,5% dos usuários atribuíram ao seu desempenho profissional uma nota 

inferior a 6, e dentro desse percentual, 20,8% conferiram nota zero de satisfação com esse 

profissional. 
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Essa realidade pode ser compreendida pelas expectativas que os usuários depositam 

nos ACS, em decorrência de uma maior aproximação desse profissional com o usuário pelo 

fato de os mesmos coabitarem no mesmo território. No entanto, essa aproximação pode gerar 

uma insatisfação mútua, em virtude da existência de dificuldades ou de resolubilidade das 

demandas geradas na comunidade. Brand (60) mostrou exatamente isso, ao estudar o 

desempenho dos ACS no interior da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.  

Alem do que foi apontado acima, pressupõe-se como causalidade para essa 

problemática a existência de uma supervisão deficiente do profissional enfermeiro, 

responsável pela coordenação e supervisão do trabalho dos ACS, no âmbito das equipes de 

APS, o que porventura pode vir a resultar num trabalho assistemático e sem planejamento, 

podendo contribuir  para a precariedade da atenção prestada aos usuários e, 

consequentemente, repercutir negativamente na avaliação da satisfação da assistência ofertada 

por esse profissional. 

Essa condição foi identificada em estudo realizado por Soares (61), ao verificar que a 

supervisão ineficiente do ACS pelo enfermeiro pode ocorrer em função do excesso de 

trabalho deste, o que remete à ideia de um profissional sobrecarregado, e portanto, com pouca 

disponibilidade para o diálogo. Tal realidade se reflete na limitação da supervisão, na 

educação permanente, bem como na deficiência do planejamento coletivo e operacional das 

equipes de saúde da família. 

    É preocupnte visualizar que o profissional ACS, responsável direto pelo vínculo 

entre o serviço e a comunidade, que se constitui como elo entre o usuário e o serviço, se 

apresente de forma fragilizada na avaliação dos usuários. Em decorrência disso, a adesão do 

usuário ao serviço possivelmente já pode começar prejudicada por uma expectativa negativa 

da assistência.  

Carli (62) ressalta que o vínculo é uma ferramenta que, além de favorecer a 

proximidade e fortalecer o relacionamento profissional entre o agente de saúde e a família, faz 

com que o usuário se sinta mais confiante para relatar as dificuldades e riscos a que está 

exposto, possibilitando que seja atendido em sua integralidade. 

 

6.2.2 Avaliando o Apoio Institucional da Gestão para as Equipes de Atenção 

Básica 

O planejamento em saúde constitui-se como uma ação inovadora na agenda do gestor 

na tentativa de induzir a um novo modo de fazer saúde, pautado em ações efetivas, no âmbito 
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dos serviços e com uma construção coletiva dos diversos atores envolvidos nos serviços de 

saúde. 

Quando se avaliou se as equipes de saúde da família no município de São Miguel 

recebem apoio institucional da gestão, metade das equipes afirmaram não ter esse suporte no 

seu processo de trabalho. Esse suporte é indispensável, no entanto, a fim de potencializar o 

desenvolvimento de competências de gestão e de cuidado na atenção básica, refletindo na 

maior resolutividade, a partir do aumento das alternativas de enfrentamento das dificuldades 

vivenciadas no âmbito da equipe. 

No perfil nacional, Melo et al.(63) na avaliação das características do apoio institucional 

ofertado às equipes de atenção básica no Brasil, mostraram que para a grande maioria das 

equipes, há oferta de apoio institucional permanente. A média nacional encontrada foi de 

77,9% e, nas capitais, o valor foi de 74,3%, representando uma diferença irrelevante entre 

esses dois indicadores. 

O apoio institucional é pensado como uma atividade gerencial que se contrapõe ao 

modo tradicional de se fazer supervisão em saúde, procurando reconhecer as dificuldades e as 

potencialidades cotidianas do processo de trabalho e, a partir delas, refletir sobre as 

intervenções necessárias(64). Esse apoio deve se consolidar na perspectiva de auxiliar as 

equipes na análise do trabalho e de suas práticas, se traduzindo na adoção de estratégias de 

aperfeiçoamento e qualificação da assistência ofertada. 

Quanto ao apoio da gestão para a discussão dos dados de monitoramento dos sistemas 

de informação em saúde, esse suporte apresenta fragilidades quando, das seis equipes 

avaliadas, quatro afirmam não receber um acompanhamento adequado. Isso se reflete na 

ausência de monitoramento da assistência ofertada nessa realidade de forma coletiva entre os 

atores envolvidos na rede básica de saúde, trazendo como prejuízo ao serviço a inexistência 

de adoção de ações de qualificação da APS a partir do reconhecimento da realidade, através 

da interpretação dos dados oriundos dos sistemas de informações. 

Cenário semelhante foi apontado em estudo realizado por Pinheiro et al. (65), quando 

mostraram o olhar dos gestores em municípios da Bahia, em relação à falta de apoio ao 

monitoramento dos SIS, em função da falta ou do número reduzido de ações de qualificações 

para a utilização desse sistema. Apontaram ainda que alguns municípios têm procurado 

implementar a inovação, ainda que de forma incipiente, para facilitar as práticas de gestão. 

Essa realidade observada no município de São Miguel passa por dificuldades no 

aspecto de recursos humanos como técnico operacional, e se intensifica na ausência de 
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capacitação técnica para trabalhar, de forma programática e contínua, a importante estratégia 

da tomada de decisões em saúde, a partir do monitoramento coletivo da informação em saúde. 

Como possíveis causas para identificar a dificuldade da gestão em promover, a partir 

do SIS, o apoio, o monitoramento e o planejamento do processo de trabalho das equipes de 

APS, Silva (66) aponta aquelas relacionadas à aplicação dos sistemas de informação à aceitação 

dos profissionais em relação a esses recursos computacionais. Essa dificuldade se dá por 

diferentes fatores, entre os quais, a falta de informação quanto ao verdadeiro objetivo dos 

sistemas de informação, a ausência de um treinamento adequado para a equipe de saúde e a 

falta de motivação.  

Vale ressaltar que na gestão do SUS é imprescindível a obtenção correta de 

informações através dos sistemas, visto que essas irão influenciar na tomada de decisões por 

parte dos gestores. Essa mesma conclusão foi observada em estudo de Pinto(67), no qual 

destaca ainda que o uso da informação fortalece a produção e qualificação do monitoramento 

e avaliação dos indicadores da atenção primária em saúde.  

Isso posto, evidencia-se a importância do uso das informações pelo serviço e pela 

gestão na perspectiva de melhor compreender a realidade, e consequentemente, adotar 

estratégias de qualificação eficientes e compatíveis com a realidade dos serviços, o que passa 

necessariamente pelo envolvimento e capacitação do profissional da saúde. 

Um ponto positivo a ser observado no município de São Miguel para os profissionais 

de saúde, foi o fato de todas as equipes  afirmarem que a gestão municipal apoiou, de forma 

universal, a organização do processo de trabalho para melhoria do acesso e da qualidade dos 

serviços primários de saúde a partir do desenvolvimento do PMAQ. Constata-se que nesse 

cenário, o município apresentou um desempenho satisfatório. Isso se traduz em um processo 

significativo para a qualificação dos serviços, assim como em um condicionante financeiro 

proporcional ao grau de avaliação das equipes. 

A realidade aferida quanto ao apoio da gestão à organização do processo de trabalho 

para melhoria do acesso e da qualidade nos serviços de APS, pode ser identificada através do 

estudo realizado por Cunha (68), quando encontrou um percentual de 92,5% dos gestores no 

Nordeste e 91,4% no Brasil apoiando o planejamento e a organização do processo de trabalho 

por meio das ações do PMAQ-AB. 

No entanto, é pertinente afirmar que esse apoio na realidade observada, em relação à 

organização do trabalho influenciado pelo PMAQ, parece se restringir à fase de certificação e 

avaliação externa das equipes. Mas à medida que se distancia da operacionalização do 

PMAQ, o apoio, monitoramento e planejamento por parte da gestão, vão se distanciando da 
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realidade das equipes primárias de saúde. Dessa forma, o apoio, monitoramento e 

planejamento por parte da gestão não se consolidam em atividade contínua e rotineira no 

âmbito da atenção básica ora trabalhada 

Assim, o apoio institucional da gestão para as equipes de APS deve se conformar à 

adoção de estratégias e metodologias que aproximem a gestão ao serviço e construam uma 

relação contínua de trabalho, na perspectiva de reflexão da assistência ofertada e na busca da 

sua constante requalificação. Dentre essas estratégias, a educação permanente deve se tornar 

uma rotina no âmbito do apoio da gestão às equipes, principalmente no que se refere à 

necessidade de adoção de novos saberes, comportamentos e atitudes práticas, de modo que 

esse apoio venha a se tornar um processo de formação dos sujeitos, levando-os a 

problematizar sua prática e não apenas a buscar mais e mais conhecimentos. 

Casanova (69) ao analisar a relação entre o apoio institucional e a educação permanente, 

ressalta que ambos surgem como estratégias com o objetivo de qualificar o processo de 

cuidado em saúde, de modo a garantir a integralidade e a efetivação dos atributos da APS no 

cotidiano das práticas assistenciais. 

Nesse sentido, 66,7% das equipes avaliadas no município de São Miguel afirmaram 

participar de ações de educação permanente organizadas pela gestão. No entanto, verificou-se 

que os temas trabalhados não correspondem às demandas e expectativas das equipes. 

Destaque-se aqui que nenhum profissional foi capacitado especificamente para desenvolver 

com um olhar mais humano e qualificado o acompanhamento do crescimento da criança.    

No estudo de Oliveira et al(70) , foi destaque a falta de capacitação dos profissionais da 

enfermagem para o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, assim como um 

aperfeiçoamento do cuidado, de forma a contribuir com a melhoria da qualidade da 

assistência voltada à promoção da saúde da criança durante as consultas de puericultura. 

Dentro dessa mesma linha de pensamento, Branquinho et al. (71) consideram que as 

especificidades regionais devem ser levadas em consideração na formação dos profissionais. 

Nesse sentido é importante registrar que a educação permanente, na realidade prática, 

pode não estar se traduzindo em qualificação da prática profissional e do processo de trabalho 

das equipes, visto que, além de não chegar a todas as equipes, naquelas aonde chega, não 

atende às reais necessidades dos profissionais, logo não desperta atitudes nos sujeitos na 

perspectiva de uma ação assistencial mais eficiente. 

Os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde devem tomar como referência 

as necessidades de saúde das pessoas e das populações, da gestão e do controle social em 
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saúde, e ter como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização 

do trabalho. Sendo assim estruturados a partir da problematização do processo de trabalho(72). 

  

6.2.3 Avaliando o Acesso e Acolhimento 

 

Garantir acesso e acolhimento nos serviços de saúde ainda representa um desafio no 

SUS, em razão de inúmeras barreiras decorrentes da desigualdade social, da diversidade 

cultural e da expressiva diversidade regional existente no país. Isso se materializa na 

predominância relativa de óbitos infantis, que se manifesta em todas as regiões do País e 

permanecem frequentes nos últimos anos. Em 2016, essa  taxa alcançou 13,3‰ (por mil n.v.), 

enquanto a mortalidade no grupo de 1 a 4 anos de idade (por mil) foi de 2,2‰, e a de  

mortalidade na infância (por mil) atingiu 15,5‰, mortes que poderiam ter sido  evitadas ou 

minimizadas por meio do acesso a serviços de qualidade de prevenção e promoção em 

saúde(74). 

Starfield(75), destaca que os termos acesso e acessibilidade são usados de forma 

intercalada e, geralmente, ambígua. Ele salienta que esses termos estão entre os elementos 

estruturais relevantes a Atenção Primária e fundamentais para a garantia do primeiro contato 

do usuário ao serviço, refletindo em uma maior continuidade da atenção, passando por 

aspectos estruturais, geográficos, comunicativos entre outros, demostrando, dessa forma, a 

pluralidade de fatores inerentes à oferta de serviços acessíveis na APS. 

Como política de humanização, o acolhimento implica prestar um atendimento com 

resolutividade e responsabilização, com uma postura de escuta e compromisso em dar 

respostas às necessidades de saúde trazidas pelo usuário, incluindo sua cultura, saberes 

(rompimento com a lógica da exclusão) e capacidade de avaliar riscos (76).  

Assim sendo, o acolhimento à criança, na unidade de saúde, passa pela atenção 

multiprofissional, tendo a capacidade de promover ampliação do cuidado ao contexto da 

família e de escutar o paciente, identificando suas angústias, queixas e necessidades. Nesse 

sentido, é fundamental saber ouvir para saber agir, vez que tal postura significa reconhecer a 

necessidade de traçar as ações em saúde com base em uma atenção centrada no paciente. 

Saturno Hernández (77) ensina que a “atenção centrada no paciente” não significa 

aceitar todas as petições deste, mas obter a sua participação ativa por meio de 

questionamentos sobre as suas crenças e valores, caso seja necessário, até conseguir um 

“pensamento compartilhado” para embasar a tomada de decisões. Isso mostra que a 

comunicação, o respeito e a participação são elementos indispensáveis aos serviços de saúde. 
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Nesse contexto, verificou-se no âmbito das equipes avaliadas que a maioria dos 

usuários que precisaram, não conseguiram fazer uma reclamação ou sugestão na unidade de 

saúde, mostrando com isso a existência de uma falha estrutural no processo de trabalho das 

equipes. Essa realidade limita a atenção em saúde centrada no paciente, bem como 

desconsidera o reconhecimento das necessidades e expectativas dos usuários, que são 

fundamentais para a construção da assistência a ser ofertada pelos serviços. 

No tocante à realização do acolhimento nas unidades de saúde, no contexto desta 

pesquisa, verificou-se, segundo os profissionais, a disponibilidade de acolhimento à demanda 

espontânea como atividade diária e em todos os turnos de trabalho nesses espaços. 

Essa realidade vem ao encontro do cenário nacional, onde em estudo realizado por 

Clementino et al. (78), no âmbito da  avaliação do acolhimento na atenção básica,  verificou-se 

elevado  percentual de produção do acolhimento nas unidades de saúde em todo o território 

nacional. Não somente como prática pontual, mas como parte do cotidiano do trabalho em 

saúde na Atenção Básica, já que a prática se mostra como diária, considerando a carga horária 

semanal da Estratégia Saúde da Família.  

Em contraponto, registra-se que uma parcela considerável dos profissionais que 

realizam o acolhimento com avaliação/classificação de risco e vulnerabilidade na rede básica 

de saúde do município de São Miguel, não foi capacitada para tal. Essa realidade encontra-se 

em consonância com as deficiências apontadas na educação permanente ofertada às equipes 

de APS nesse município, o que, no caso específico, influi em uma intervenção assistemática, 

heterogênea e que, por vezes, pouco impacta nos serviços de saúde.  

Silva et al.(79) observam que muitas vezes a dificuldade dos profissionais em participar 

do processo de capacitação para o acolhimento com avaliação/classificação de risco e 

vulnerabilidade, na rede básica de saúde, tem a ver com a ausência de planejamento dos 

gestores, que não remanejam os horários das atividades dos profissionais. Enfatizam ainda 

que, segundo os profissionais, a ausência de tempo, bem como a indisponibilidade de ações 

de educação permanente por parte da gestão, com vistas à qualificação da prática profissional, 

constituem-se como os principais desafios para a qualificação do acolhimento no espaço das 

estratégias de saúde da família. 

Deste modo, o que se observa na realidade prática é que a estratégia do acolhimento 

nos serviços de APS apresenta uma relativa fragilidade, com vários fatores deficitários 

inerentes a essa oferta. Logo, tais pontos devem ser refletidos pela gestão local, considerando 

que para o acolhimento ser considerado como ação efetiva e promotora de acessibilidade no 

âmbito dos serviços locais de saúde, deve ser planejado, de forma sistemática, em observação 
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aos protocolos referenciais, alcançável necessariamente pela capacitação dos profissionais, 

mediante à oferta de ações de formação profissional a serem disponibilizadas pela gestão. 

No que concerne ao acesso às UBS de São Miguel, observou-se que um percentual 

relativo da população entrevistada considera uma tarefa razoável chegar à unidade de saúde 

para receber a necessária assistência. Esse resultado pode estar associado ao fato de que, no 

período da pesquisa, conforme dados do SISPACTO(31), a cobertura populacional estimada 

pelas equipes de atenção primária no município foi de apenas 55%, refletindo na necessidade 

de o usuário se deslocar para outras UBS em outros territórios na busca de atendimento em 

saúde. 

Estudo de Lima et al.(80), observou a relação entre a baixa cobertura e a dificuldade de 

acesso ao serviço, verificando que a oferta limitada de ESF ao repercutir na baixa cobertura, 

resulta em muitas áreas sem acesso aos serviços básicos de saúde, ou com grande dificuldade 

para utilizá-los. 

Assim sendo, o deslocamento dos usuários a outras comunidades, por vezes, mostra-se 

uma tarefa mais complexa incidindo numa maior dificuldade de acesso ao serviço. Tal 

realidade desperta a necessidade de reflexão para a expansão da ESF na perspectiva de cada 

vez mais aproximar o serviço do usuário, facilitando, dessa forma, o acesso a essa estratégia. 

Quanto à operacionalização da ESF, a PNAB valoriza e reconhece aspectos estruturais 

das UBS como itens necessários à realização das ações da APS e promotoras de acesso nesses 

espaços. Entretanto, esses serviços devem apresentar características estruturais específicas 

essenciais para a garantia da acessibilidade ao serviço. 

Assim, as equipes, além de ofertarem cobertura assistencial para os usuários, devem 

estar fisicamente atentas para as condições de estrutura e adaptação das unidades de saúde, 

para receber os seus usuários nas mais variadas dimensõess, garantindo, dessa forma, não só a 

garantia ao atendimento, mas também, a acessibilidade continuada nos aspectos físicos e 

assistenciais à sua população. 

No que se refere à estrutura física a partir dos dados consolidados pelo PMAQ, 

verificou-se que um percentual significativo das unidades abordadas no entorno dessa 

pesquisa, não possui corredores e entradas adaptadas para cadeirantes, ao mesmo tempo, em 

que um terço das unidades não é provido de sala de espera em boas condições de limpeza e 

com lugares suficientes para os usuários aguardarem atendimento. 

No estudo de Gomes et  al., de 2015 (81) verificaram-se resultados semelhantes aos 

encontrados no município de São Miguel com relação à estrutura física das unidades 

primárias de saúde. Os autores destacam que as regiões do Sul e Nordeste apresentavam 
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dificuldade de acesso para pessoas com deficiência, pois em 77,4% dos banheiros das 

unidades as  portas não permitiam  o acesso de cadeirantes, e em 75,8% dos banheiros não era 

possível realizar manobras de aproximação com a cadeira-de-rodas. A indisponibilidade 

desses veículos de rodas foi outro problema encontrado, sendo referida em 74,7% das 

unidades de saúde para atender aos usuários em caso de necessidade. As cadeiras das salas de 

espera foram consideradas inadequadas para os usuários por 67,8% dos profissionais das 

equipes das unidades de saúde.  

Tal contexto pode vir a  refletir de forma negativa na adesão do paciente aos serviços 

de saúde, de maneira que as barreiras físicas implicam em menores graus de satisfação dos 

usuários aos cuidados recebidos, e por consequência, em maiores taxas de abandono das ações 

continuadas na atenção primária em saúde. 

Essa insatisfação foi observada em estudo de Morais(82) ao avaliar aspectos sobre 

acolhimento nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Natal-RN, onde 

verificou que 50% dos usuários entrevistados se declararam insatisfeitos com relação à 

estrutura física das unidades, relatando a necessidade urgente de reforma em todas elas. 

Além do apontado, com relação às condições estruturais que permeiam o trabalho das 

equipes de APS no município de São Miguel, verifica-se a  ausência de transporte próprio 

para a realização de atividades nos domicílios e na comunidade, como a visita de rotina das 

equipes, a consulta puerperal, a busca ativa, as atividades educativas, dentre outras ações. 

Assim, pressupõe-se que essa realidade pode vir a  resultar na fragmentação da universalidade 

da assistência, a partir da exclusão do acesso àqueles usuários que por algum motivo não 

podem ir à unidade, bem como limitar a atuação da equipe no espaço comunitário e nos 

pontos de apoio social presentes no território de trabalho da equipe. 

Essa realidade foi aferida por Aires et al.(83), ao avaliarem as percepções dos 

profissionais de saúde da atenção básica sobre o seguimento do bebê pré-termo e/ou baixo 

peso e à sua família nas unidades de saúde da família no município de Joinville - SC, onde 

observou-se que a deficitária disponibilidade de transporte na UBS foi apontada como 

importante fator de impedimento para a realização da VD e da assistência extra-unidade, 

sendo necessário investimento neste aspecto. 

Contudo, pode-se constatar que a realidade aferida em relação à estrutura física das 

unidades primárias de saúde de São Miguel apresenta barreiras físicas que possivelmente 

comprometem a acessibilidade dos usuários aos serviços, impactando em todos os grupos 

populacionais e, sobretudo, nas crianças. Esse cenário prejudica principalmente a 

universalidade da assistência, ao passo que desconsidera em seu espaço assistencial possíveis 
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limitações físicas e/ou outras pertinentes aos usuários, bem como a política nacional de 

acessibilidade às pessoas com deficiência. 

 

6.2.4 Avaliando a Cobertura Assistencial 

 

O trabalho das equipes de atenção básica deve ser norteado por algumas estratégias 

que permitam a equipe conhecer de forma detalhada a população sobre a sua responsabilidade 

sanitária, lançando para isso mão de alguns instrumentos como a adscrição de clientela, o 

diagnóstico situacional, o cadastro dos usuários nos instrumentos pertinentes, o planejamento 

contínuo das ações pela equipe, dentre outras iniciativas que permitam o desenho da atenção 

prestada, ao mesmo tempo, em que uma cobertura assistencial livre de vazios assistenciais. 

Machado et al. (84), ao avaliarem a configuração da atenção básica e do programa 

saúde da família em grandes municípios do Rio de Janeiro, Brasil, observaram que nos 

últimos anos a cobertura das ações da atenção primária em saúde, sobretudo, graças à 

institucionalização do PSF, mostrou evolução considerável. 

Nesse sentido, aferiu-se que a grande maioria das equipes avaliadas no município ora 

em discussão, não apresenta população descoberta no entorno do território de abrangência da 

equipe. No entanto, é marcante, na avaliação, a carência de cobertura do ACS (em torno de 

37,5%) quanto à realização de visitas na residência, segundo os usuários, refletindo-se em 

uma cobertura precária ou ausente em uma população significativa. 

Tal realidade diverge do estudo de Pellense (85), o qual, ao avaliar o grau de satisfação 

dos usuários e a qualidade da atenção primária à saúde do Rio Grande do Norte, constata que 

84,6% dos usuários informam que receberam visita do ACS, e que esse número se mantem 

estável em boa parte do estado, com destaque para a capital, em que 74,8% dos usuários 

referiram receber visitas do ACS. 

Dessa forma, é preciso avaliar o processo de trabalho das equipes de APS do 

munícipio de São Miguel, de forma conjunta entre gestão e serviço, na perspectiva de 

compreender porque uma parcela significativa da população afirma não receber visitas do 

ACS, ao mesmo tempo em que não existem áreas sem a cobertura desses profissionais. Essa 

realidade pode estar associada à deficiência de planejamento das equipes, ou à ausência de 

monitoramento das informações no processo de trabalho das equipes, ou ainda à inexistência 

de canais de participação dos usuários que lhes permitam verbalizar ou registrar suas queixas, 

sugestões e reclamações ao serviço. 
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No que concerne mais especificamente à saúde da criança no município de São 

Miguel, verifica-se que quando perguntado se a mãe recebeu visita do agente comunitário de 

saúde na primeira semana após o parto, o resultado foi negativo para todas as usuárias, 

revelando assim, uma cobertura assistencial inexistente e preocupante, diante da ausência de 

uma ação tão fundamental para a qualificação da saúde do binômio mãe-filho.   

No estudo de Pinheiro et al.(86)  sobre a avaliação da atenção ao pré-natal aos menores 

de um ano nas regiões Norte e Nordeste, observou-se um acompanhamento insatisfatório, 

fragmentado, representado por uma frequência abaixo do recomendado pelo MS no que se 

refere à visita na primeira semana à criança, principalmente àquelas que residem em áreas 

mais vulneráveis, onde não existem ESF ou profissionais em número suficiente para garantir 

um melhor atendimento. 

Essa realidade mostra-se contrário ao estudo realizado por Morais (49), o qual avalia a 

atenção à saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal no nordeste do Brasil, onde 76,4% das 

entrevistadas afirmaram ter recebido a visita do ACS na primeira semana pós-parto. Isso 

demostra que é possível organizar e ofertar essa assistência no processo de trabalho das ESF, 

e que a realidade aferida no município de São Miguel carece de uma análise mais profunda 

para a sua qualificação. 

Logo, a carência dessa assistência pode resultar na perda precoce, por parte da equipe, 

da oportunidade de levar informações fundamentais à família, bem como identificar 

alterações e agravos prematuros no binômio mãe-filho, fundamentais para a qualificação 

desse no âmbito da saúde. Além do mais, esse primeiro contato consolida-se como atividade 

riquíssima de vinculação da criança à unidade de saúde, refletindo positivamente na sua 

adesão às estratégias direcionadas pela APS, com destaque para a oferta programática das 

consultas de CD. 

É pertinente destacar também o fato de que mais da metade das usuárias entrevistadas 

no município de São Miguel, afirmaram não terem realizado consulta de revisão de parto 

(consulta de puerpério), fato que se reverte em prejuízo para a qualificação da saúde do 

binômio mãe-filho, bem como para a implantação de ações de cunho educacional e de 

promoção da saúde. 

Embora impactantes, os números recolhidos em São Miguel não divergem de forma 

substancial dos registrados na região Nordeste. É o que constanta Morais (49), quando revela 

que apenas 50,9% das mulheres entrevistadas nessa região afirmaram ter realizado consulta 

puerperal. Trata-se de um dado preocupante, visto que praticamente metade dessas mulheres 
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não foram assistidas em seu puerpério, podendo ter apresentado desfechos negativos em sua 

recuperação, ou na saúde do seu filho. 

Assim, a realidade observada no contexto da pesquisa prática é extremamente 

preocupante, haja vista que se está perdendo uma oportunidade única e riquíssima de 

intervenção e adesão da família a práticas de promoção e prevenção em saúde para a mãe e 

para o recém-nascido. O puerpério é uma das ações que compõem a atenção à saúde integral 

da mulher, porém ainda não alcançou uma boa cobertura nos serviços de saúde. Os 

profissionais e os serviços de saúde, na maioria das vezes, consideram o parto como o final do 

processo, dirigindo suas ações apenas para o recém-nascido (87).  

Portanto, superar essa realidade na perspectiva da oferta rotineira e comprometida por 

parte das equipes de atenção básica em saúde para a ação programática do puerpério constitui-

se ação urgente a ser efetivada na realidade prática desses serviços, na busca de fortalecer essa 

assistência e qualificar, por conseguinte, a saúde da criança e da mulher na ótica da 

responsabilidade sanitária das equipes de atenção básica. 

 

6.2.5 Avaliando a Busca Ativa 

 

O instrumento da busca ativa de usuários faltosos ou vulneráveis para trazê-los à 

unidade de saúde, constitui-se ação fundamental para a garantia integral e contínua de ações 

programáticas em saúde no âmbito das equipes de atenção básica. Yakuwa et al.(88) ao 

realizarem estudo sobre a Vigilância em Saúde da Criança, na  perspectiva de enfermeiros, em 

um município do interior paulista, verificaram a importância da busca ativa como atividade 

indispensável na linha de cuidado do acompanhamento e desenvolvimento da criança a ser 

efetivada pelas equipes de saúde da família. 

No campo da pesquisa prática, este pesquisador  ao avaliar a realização da busca ativa 

pelas equipes de APS de crianças aptas a realizarem a consulta de CD e com consulta de 

puericultura atrasada, verificou-se que todas as equipes afirmaram realizar essa estratégia no 

seu processo de trabalho. No entanto, chama a atenção o fato de que 62,5% dos usuários que 

faltaram ao atendimento programado e agendado, deixaram de ser procurados ou rastreados 

pelas equipes de saúde da família. 

No âmbito do estado do RN, Pellense (85), ao avaliar a satisfação dos usuários e a 

qualidade da atenção primária à saúde, observa que com relação à busca ativa, os resultados 

se apresentam desfavoráveis, no qual 27,7% dos usuários que abandonam o tratamento não 
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são procurados pela equipe de saúde. Esses dados se acentuam ainda mais na capital, cujo 

percentual é de 54,5%.  

Pode-se, por conseguinte, constatar que a estratégia da busca ativa apresenta-se 

limitante na execução do programa saúde da família, num contexto significativo de grande 

parte dos municípios do RN, assim como em São Miguel, o que demonstra a necessidade de 

discussão coletiva dessa assistência entre esses municípios, através das instâncias 

correspondentes, na busca de adoção de diretrizes e estratégias a serem inseridas no âmbito do 

programa. 

Estudo realizado por Bezerra (89), ao avaliar os componentes acesso e qualidade do 

cuidado na atenção primária à saúde da criança no estado do RN, verificou que houve declínio 

das variáveis relacionadas à busca ativa de crianças prematuras, com baixo peso, com 

consulta de puericultura atrasada e com calendário vacinal atrasado, quando comparados o 1º 

e o 2º ciclo da avaliação. A busca ativa de prematuros teve o maior declínio, variando de 

87,2% para 75,4%, segundo esse estudo. 

A realidade aferida no município de São Miguel leva a crer que a busca ativa ofertada 

está presente de forma esporádica e não pontual, constituindo-se uma atividade a ser mais 

bem direcionada e trabalhada pela equipe, inclusive com capacitação e educação permanente 

dos agentes comunitários de saúde. Tal desencontro de afirmações entre profissional e 

usuário, no qual o primeiro diz realizar a busca ativa e o segundo afirma não ser procurado 

pelo serviço quando falta a um atendimento programado, se reflete na alta taxa de evasão e 

ausência de seguimento presente nos indicadores de CD na realidade prática. 

Nesse cenário é importante destacar que a busca ativa de demanda reprimida abre 

possibilidades para o acesso à saúde. Constitui instrumento fundamental para compreender o 

insucesso de uma ação ou de um indicador, revelando de forma subjetiva a evasão 

assistencial, bem como constituindo-se enquanto instrumento de reformulação da assistência. 

No estudo realizado por Souza (90), observa-se que a organização do processo de 

trabalho das ESF tem como instrumento de estratégia de vigilância, a busca ativa das crianças 

faltosas pelo agente comunitário de saúde (ACS), por meio de visitas domiciliares e entrega 

de comunicados enviados pela enfermeira, o que qualifica o processo de trabalho. Além disso, 

em alguns casos, ainda é necessária a intervenção do Conselho Tutelar junto às mães, para 

garantir a corresponsabilidade quanto ao cuidado básico à criança. 

Nesse cenário, destacam-se três aspectos importantes a serem considerados pelas ESF 

na propositura da busca ativa: o trabalho dos ACS, o elo de comunicação criado entre o 

serviço e o usuário, e a formação de parcerias, próprias às peculiaridades da criança, na 
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perspectiva de melhor otimizar essa estratégia no contexto do processo de trabalho das 

equipes. 

Portanto, a não realização rotineira e programática da busca ativa, constatada no 

município de São Miguel, pode contribuí para a deficiência da consulta de CD, dado que a 

descontinuidade da assistência implica na fragmentação da atenção, que por sua vez limita as 

possibilidades de intervenção da equipe na saúde da criança, repercutindo de forma negativa 

no seu processo saúde-doença, visto que o instrumento da busca ativa não está sendo usado 

com todas as suas potencialidades para garantir a adesão e o resgate da criança ao serviço de 

CD. 

Ressaltem-se, no âmbito desta pesquisa, dois fatores limitantes: o tamanho da amostra 

de usuários abordados no âmbito do PMAQ, limitado em função da metodologia adotada pelo 

programa tendo como consequência a falta de inferência estatística, e a inserção do 

pesquisador no contexto de trabalho da realidade pesquisada.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo, permitiu a elaboração de um quadro detalhado da assistência ofertada na 

consulta de puericultura no município de São Miguel. De modo geral, os resultados avaliados 

indicaram uma assistência em CD com importantes deficiências apartir dos dados e 

discussões abordados nesta pesquisa.  

Grosso modo, detectaram-se, problemas em todas as dimensões avaliadas no processo 

de trabalho das equipes de ESF, ou seja, no apoio da gestão ao planejamento das equipes, no 

processo assistencial, no acesso e acolhimento, na cobertura e na realização da busca ativa, 

que repercutem de forma pontual na qualidade da assistência ofertada na consulta de 

puericultura. 

Destacam-se como dificuldades para a coordenação do cuidado e a sistematização da 

consulta de CD, o apoio limitado da gestão ao trabalho das equipes de APS, a ineficiência da 

equipe quanto à realização das ações de prevenção e promoção em saúde, bem como a oferta 

de orientação de qualidade à família nas consultas de acompanhamento e desenvolvimento da 

criança. Ressalta-se também a existência de problemas estruturais, de acesso e acolhimento, 

de cobertura populacional e assistencial, além da oferta insatisfatória da busca ativa no 

contexto da APS. 

Registra-se ainda a inexistência de educação permanente e continuada dos 

profissionais das ESF com a adoção de temas compatíveis com as reais necessidades e 

demandas das equipes, fato associado à não disponibilidade e a consequente não utilização de 

protocolos assistências no desenho da consulta de CD ofertada, como impedimentos para a 

qualificação da assistência e do processo de trabalho das equipes direcionadas à criança 

nesses espaços. 

Dessa forma, se faz necessário que os atores envolvidos direto ou indiretamente com a 

oferta da consulta de CD, sobretudo a gestão e o serviço, venham a discutir constantemente o 

processo de trabalho das equipes de APS nessa realidade, visto que as dimensões avaliadas 

nesta pesquisa estão interferindo negativamente em outras ações programáticas da ESF que 

vão além da consulta de puericultura. 

Assim, é notório que no âmbito da oferta da consulta de CD no município de São 

Miguel, existem grandes desafios a serem superados na perspectiva de uma assistência 

qualificada, com vistas à melhoria dos indicadores relacionados à saúde da criança e à 

consequente redução da morbimortalidade dessa faixa etária nesse município. Tal superação 
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partirá necessariamente da junção de esforços e do comprometimento dos atores envolvidos 

nessa assistência, perpassando por uma atenção multiprofissional, capacitada e humanizada. 

O que tem se observado é que a avaliação aferida das equipes, a partir da pesquisa do 

PMAQ, precisa ser mais trabalhada com os atores envolvidos na  assistência primária, no 

âmbito da APS do município de São Miguel, para que esse programa venha a trazer 

benefícios e melhorias para esses serviços, efetivando, dessa forma, a terceira fase do PMAQ, 

que consiste na recontratualiação da assistência ofertada nesses espaços. 

Por fim, propõe-se a apresentação dos resultados aferidos nesta pesquisa a gestores e 

profissionais da APS do município de São Miguel, no propósito de que este trabalho sirva de 

instrumento de apoio à tomada de decisões por esses atores, no que se refere à assistência em 

saúde à criança nessa realidade e, mais especificamente, à assistência ofertada na consulta de 

puericultura.  
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ANEXO 

 

Matriz de priorização de oportunidade de melhoria nas ESF do município de São 

Miguel. 

 

GRADE DE DECISÃO MEDIANTE CRITÉRIOS UNIVALENTES 
  

A: consulta de puericultura                               C: Cobertura vacinal 

B: instrumentalização prática do PMAQ         D: Educação Permanente das equipes 

 

 

Critérios de decisão 

 

Problema 

 

Afeta muitos 

pacientes? 

 

 

Representa um 

risco grave 

para a saúde? 

 

 

A possível 

solução 

depende de 

esforços 

internos? 

 

 

É uma solução 

barata? 

 

 

Total 

 

A 

 

 

+ + 

 

 

 

++ 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

 

+ + + + 

 

 

12 

 

B 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ + 

 

 

08 

 

C 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

+ + 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

+ + + 

 

 

11 

 

D 
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+ + 

 

 

 

+ + + 

 

 

 

+++ 

 

 

 

10 
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