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RESUMO

O crescimento representa um dos melhores indicadores de saúde e nutrição de crianças,
sendo considerado pelo Ministério da Saúde como o eixo integrador da atenção primária
à saúde infantil. A pesquisa teve como objetivo avaliar a ação de monitoramento do
crescimento em menores de 1 ano da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Interior
do Estado de Pernambuco. Foi utilizado o banco de dados da Pesquisa “Atenção à
Saúde Materno-Infantil no Estado de Pernambuco - 1998”, a qual analisou 120 unidades
de saúde (US) de 18 municípios, através de entrevistas às mães das crianças e aos
diretores das unidades. Com base nas duas revisões de literatura, a autora propôs um
modelo contendo alguns dos aspectos mais importantes para avaliação da ação de
monitoramento do crescimento. Realizou-se uma avaliação normativa da estrutura e
processo, a partir de indicadores disponíveis e normas selecionadas. A amostra foi
constituída por 816 crianças. Em relação à avaliação da estrutura, verificou-se que 8,3%
das US não possuíam balança pesa-bebê e em 7,5% esse equipamento não funcionava;
mais de 90% das US dispunham do cartão da criança; mais de 70% não dispunham de
normas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento; mais de 70% dos
médicos e auxiliares de enfermagem, 50% dos enfermeiros e mais de 60% dos
atendentes não foram treinados para a assistência à criança. Em relação ao processo,
observou-se que mais de 90% das crianças que compareceram ao serviço foram
atendidas e que apenas 20% compareceram por motivo de rotina; a maioria das mães
apresentou o cartão da criança na consulta, mas 15,1% não o fizeram; apenas metade
das crianças foi pesada; 30% não tiveram seu peso marcado no gráfico; 62,5% e 72,7%
das mães das crianças com peso abaixo do percentil 10 e com curva de peso
descendente, respectivamente, não receberam nenhuma informação sobre o crescimento
de seus filhos; apenas 47,2% dos médicos solicitaram o cartão da criança. A ação de
monitoramento do crescimento (em termos de estrutura e processo) ainda não tem
atividades efetivamente consolidadas pelos serviços e na prática dos profissionais de
saúde no Estado de Pernambuco.
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ABSTRACT

The growth represents one of the best indicators of children health and nutrition. It is
also considered by the Brazilian Health Ministry the integrator axle of primary attention
for children health. The main purpose of this research was to evaluate the monitoring
action of children up to one year of age growing in the Metropolitan Region of Recife
(RMR) and inland of Pernambuco. The Research “Attention to Maternal-Children
Health in the State of Pernambuco - 1998" was used as the database, which analyzed
120 health units (US) in 18 micipalities, by interviewing mothers and units directors.
Based on two literature review, the author proposed a pattern with the most important
aspects to evaluate growth monitoring action. A normative evaluation of structure and
process was fulfilled, from the available indicators e selected norms. The sample
constituted of 816 children. In relation to the structure evaluation, it was verified
that:8.3% of the US did not have a scale to weigh babies (balança pesa-bêbe), and in
7,5% this equipment was not working well; More than 90% of the US made use of the
child card; more than 70% did not make use of accompaniment norms of growing and
child development; more than 70% of doctors and nurses aid, 50% of nurses and 60% of
attendants had not been trained to assist the child. Regarding to the process, it was
observed that: more than 90% of children who had come to the service were attended
and only 20% showed up for routine reasons; most of the mothers presented the child
card during the consultation, but 15.1% did not; only half the children were weighed;
30% did not have their weight marked in the graph; 62,5% and 72.7% of mothers of
children with weight below 10th percentile and with descending weight curve,
respectively, did not receive any information about their children’s growth; only 47.2%
of doctors requested the child card. The action for growth monitoring (in terms of
structure and process) does not have yet effectively consolidated activities performed by
health professionals in the State of Pernambuco.
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1. APRESENTAÇÃO

No presente trabalho foi avaliada a prática do acompanhamento do crescimento de

menores de 1 ano, em unidades de saúde no Estado de Pernambuco, com base no banco

de dados da pesquisa “Atenção à Saúde Materno-Infantil no Estado de Pernambuco” do

ano de 1998.

Inicialmente foram feitas duas revisões da literatura, a primeira sobre avaliação da

qualidade dos serviços de saúde e a segunda, sobre avaliação da ação de monitoramento

do crescimento. Na primeira revisão, foram abordados os conceitos, características e

metodologias utilizadas na avaliação de serviços de um modo geral e na segunda,

aprofundaram-se os aspectos importantes na avaliação da efetividade do monitoramento

do crescimento. Com base nas exigências para a efetividade da ação de monitoramento

do crescimento e para que a mesma tenha impacto na saúde infantil, foi proposto pela

autora dessa dissertação um modelo enfocando alguns aspectos importantes para a

realização na prática do monitoramento do crescimento, a fim de nortear as práticas dos

serviços e a construção de estudos que visem avaliar ou buscar os benefícios dessa ação.

Este modelo ressalta as atividades a serem desenvolvidas, os programas/ intervenções

pertinentes e algumas características indispensáveis à efetividade da ação.

A partir dos dados disponíveis realizou-se uma avaliação normativa da estrutura dos

serviços de saúde e do processo de acompanhamento do crescimento infantil, para servir

de instrumento para adoção de medidas de correção e melhoria das atividades realizadas

nos serviços.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Avaliação da qualidade dos serviços de saúde

A avaliação de serviços, de acordo com Deslandes (1997), é uma área de extrema

relevância em saúde pública, uma vez que serve de base para o planejamento em saúde

e “possibilita um controle técnico e social dos serviços e programas prestados à

sociedade”.

Os primeiros estudos no campo da avaliação da qualidade em saúde datam de 1860,

quando Florence Neightingale pesquisou a qualidade da assistência no momento da alta

hospitalar ou óbito dos pacientes (Espírito Santo, 1993) e “[...] propagou um sistema

uniforme para coleta e apresentação de estatísticas hospitalares [...]” (Vuori, 1991).

Posteriormente, no início do século XX, Flexner em 1910, avaliou a educação médica, o

que resultou no conhecido “Relatório Flexner”, no qual o autor atenta para a

necessidade de controle do exercício profissional e de denunciar as precárias condições

da prática profissional. Codman em 1916, propôs uma metodologia de avaliação

rotineira do estado de saúde dos pacientes, para estabelecer os resultados finais das

intervenções hospitalares, registrando o resultado imediato de todos os pacientes por ele

operados e reexaminando-os um ano e meio mais tarde. Como resultado dos estudos de

Codman e do famoso estudo do Colégio Americano de Cirurgiões (no qual avaliou-se a

qualidade das práticas cirúrgicas e hospitalares em 800 hospitais) criou-se em 1928 o

Programa de Acreditação Hospitalar (Reis et al, 1990).

A avaliação em saúde ganhou força no início da década de 70, quando o Estado passou

a assumir o controle das áreas da saúde, educação e social, entre outras. Buscava-se o
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controle dos custos do sistema de saúde e a sua utilização a mais eficaz possível, sem

contudo, considerar que toda a população tivesse acesso a serviços de qualidade

(Contandriopoulos et al, 1997). Contandriopoulos et al (1997) relataram que os

pioneiros da avaliação foram os economistas, porém, numa abordagem insuficiente,

sugerindo a necessidade de interdisciplinaridade e estudos metodológicos para cada

campo de avaliação.

Uma avaliação apresenta vários objetivos, tais como: auxiliar no planejamento e

elaboração de uma intervenção; fornecer conhecimento para melhorar uma intervenção

no seu decorrer; conhecer os efeitos de uma intervenção e dessa forma, determinar

melhorias, transformações ou interromper uma intervenção (Contandriopoulos et al,

1997).

A avaliação de serviços deve representar um instrumento facilitador das mudanças

pretendidas e deve ser incorporada sistematicamente ao serviço de saúde para adequar

as ações e serviços produzidos à realidade sanitária local e identificar qual o impacto

sobre a saúde da população (Acurcio et al, 1991). Por isso, torna-se necessário avaliar

os serviços periodicamente para verificar se os objetivos estão sendo alcançados na

população, ou seja, apesar de termos uma rede de serviços insuficiente, o desafio é fazer

com que essa rede de serviços funcione de modo que beneficie realmente os seus

usuários (Pitta, 1992; Castiel, 1986).

Diante dos argumentos acima expostos, torna-se necessário fazer uma breve revisão

sobre a avaliação de serviços, para uma melhor compreensão da metodologia

empregada neste estudo.
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Antes de iniciar a revisão sobre os componentes e as metodologias da avaliação em

saúde é preciso buscar uma definição para avaliação em saúde, levando em conta as

diferenças entre cuidado ao paciente, cuidado médico e cuidado de saúde. Este último

abrange o cuidado ao paciente, o cuidado médico, o cuidado primário, continuidade,

interdisciplinaridade e qualidade de vida da população, como adequada nutrição,

habitação, saneamento e distribuição de serviços de saúde adequados às necessidades da

população (De Geyndt, 1970).

Segundo Contandriopoulos et al (1997):

as definições de avaliação são numerosas e poderíamos até chegar a dizer

que cada avaliador constrói a sua. Mas, de acordo com um amplo consenso,

avaliar consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a

respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes,

com o objetivo de ajudar na tomada de decisões.

Uma intervenção por sua vez “[...] é constituída pelo conjunto dos meios (físicos,

humanos, financeiros e simbólicos) organizados em um contexto específico, em um

dado momento, para produzir bens em serviços com o objetivo de modificar uma

situação problemática”. Neste sentido, o avaliador representa um técnico que deve

saber construir e usar os instrumentos para mensurar os fenômenos nos estudos

(Contandriopoulos et al, 1997).

Na literatura tem sido muito referenciada a dificuldade de se conduzir processos de

avaliação, porém, o quadro conceitual e metodológico que tem sido descrito há mais

tempo, desde a década de 1960 e que possui uma certa consensualidade na avaliação da
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qualidade de serviços de saúde, tem sido aquele criado por Donabedian, um dos mais

destacados estudiosos do assunto (Pitta, 1992). De acordo com seu amplo estudo sobre

o assunto, utilizando as experiências de avaliação desenvolvidas por Flexner e Codman,

o autor foi capaz de criar uma metodologia para avaliar o cuidado médico.

Antes, porém, deve-se estabelecer uma definição de qualidade proposta por estudiosos

na área. Segundo Uchimura e Bose (2002), torna-se difícil o conceito de qualidade,

uma vez que a mesma apresenta duas dimensões distintas: a dimensão objetiva, possível

de mensurar; e a dimensão subjetiva, que varia de acordo com os interesses de grupos,

instituições, área de abordagem, atores sociais envolvidos e o papel dos mesmos dentro

dos serviços. Esta dimensão habita o espaço das vivências, emoções e sentimentos,

valores, tradições e experiências vividas pelos indivíduos, as quais não são possíveis de

quantificar, pois são individuais e singulares. Neste sentido, a avaliação da qualidade

deve abordar os dois campos (objetivo e subjetivo) a fim de não cair no reducionismo

ou unidimensionalidade. Segundo Donabedian (1988) a definição de qualidade em

saúde se torna estreita ou ampla dependendo de quão estreito ou amplo se define o

conceito de saúde e a responsabilidade para a qualidade da saúde.

Campbell et al (2000) descrevem duas definições de qualidade do cuidado, uma para o

cuidado individual e outra para o cuidado a nível social. Assim, a qualidade do cuidado

de saúde para indivíduos, é definida como a facilidade em ter acesso a um cuidado

efetivo com o objetivo de maximizar os benefícios de saúde em relação às necessidades,

enquanto, a qualidade de saúde a nível social seria a facilidade para ter acesso a um

cuidado efetivo em uma base eficiente e igual para a otimização dos benefícios de saúde

para uma população inteira.
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Segundo Donabedian (1988), a dificuldade de se definir qualidade está no fato de que

várias formulações podem ser feitas, dependendo de onde os avaliadores estão

localizados no sistema de cuidado à saúde e de sua responsabilidade no sistema. Com

isso, tenta buscar uma definição para qualidade a partir das dimensões do cuidado

médico: técnico-científico, relação interpessoal e amenidades (conforto e estética do

ambiente físico). Porém, os elementos que buscam constituir a qualidade do cuidado

nem sempre são fáceis de serem definidos e mensurados e não se deve minimizá-los ou

ignorá-los, pois fazem parte do processo holístico de avaliação da qualidade do cuidado.

Acurcio et al (1991) descrevem muito bem a dificuldade em se definir qualidade na

avaliação de serviços de saúde, por seu conceito ser extremamente variável e relativo.

Consideram ainda que “[...] a definição de qualidade de serviços de saúde varia

dependendo do contexto teórico e prático no qual se origina[...]”, porém os autores

ressaltam que a qualidade “[...] normalmente reflete as metas e os valores do sistema de

saúde existente e da sociedade na qual este se insere”.

Silva e Formigli (1994) descreveram as diversas definições e considerações sobre

qualidade do cuidado à saúde feitos por Donabedian dos anos de 1980 a 1991, chegando

em 1991 a definir a qualidade “[...] como um julgamento tanto sobre o componente

técnico quanto sobre as relações interpessoais entre o cliente e o profissional, naquilo

que estas características têm de bom”.

Vuori (1991) também tem trazido uma grande contribuição para o campo da avaliação

da qualidade dos serviços de saúde. De acordo com o autor, existem diversas
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características desejáveis que dimensionam o conceito de qualidade de serviços de

saúde, e portanto na avaliação não se deve considerar apenas uma delas. As

características desejáveis do cuidado são:

��Efetividade – “é a relação de seu impacto real com seu impacto potencial numa

situação ideal” (Vuori, 1991); segundo Donabedian (1990, tradução nossa)

“[...]a efetividade busca a melhoria da saúde na prática diária sem considerar

os custos”; “é o resultado verdadeiramente observado nas condições habituais

de uso” (Pereira, 1995);

��Eficácia – capacidade que tem os serviços de saúde de serem “[...] capazes de

produzir o efeito desejado em uma situação ideal” (Vuori, 1991) e segundo

Donabedian (1990, tradução nossa), “é o melhor que pode ser feito sobre as

mais favoráveis condições”;

��Eficiência – “é a relação entre o impacto real e os custos de produção” (Vuori,

1991). Segundo Donabedian (1990, tradução nossa), “[...] se duas estratégias de

cuidado são igualmente eficazes e efetivas, a menos custosa é a mais eficiente”.

��Equidade – “distribuição dos serviços de acordo com as necessidades de saúde

objetivas e percebidas pela população” (Vuori, 1991);

��Aceitação – “fornecimento de serviços que estão de acordo com as normas

culturais, sociais e outras, e com as experiências dos usuários em potencial”

(Vuori, 1991);

��Acessibilidade – remoção de obstáculos físicos, financeiros e outros para a

utilização dos serviços disponíveis (Vuori, 1991). Segundo Garro et al, citado

por Reis et al (1990), “a acessibilidade ao serviço de saúde é o fator primordial

à sua utilização ou não, superando mesmo barreiras étnicas e culturais”;
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Donabedian (1990, tradução nossa) descreveu a acessibilidade como “a

facilidade em obter o cuidado quando necessita e obtê-lo de forma fácil e

conveniente”. De Geyndt (1970, tradução nossa) acrescenta que “a qualidade

boa de um cuidado é sem sentido para um paciente se ele não pode obtê-lo”.

��Adequação – “suprimento de número suficiente de serviços em relação às

necessidades e à demanda (Vuori, 1991)”;

��Qualidade científico-técnica – “aplicação apropriada do conhecimento médico

disponível, bem como da tecnologia no cuidado com o paciente (Vuori, 1991)”.

Gomes (1989) Apud Acurcio et al (1991) acrescenta mais duas variáveis que compõem

a qualidade do cuidado:

��Continuidade – “[...] o tratamento do paciente dentro de uma perspectiva

integral, mediante a qual o paciente recebe os serviços necessários em

seqüência adequada e intervalos de tempo apropriados”;

��Comunicação eficaz médico-paciente – “[...] tipo de interação entre o prestador

e o consumidor que facilita e promove eficazmente a cooperação do paciente em

relação às observações prescritas pelo médico”.

Para os administradores, a eficácia e a eficiência são os atributos da qualidade de maior

interesse; já para os profissionais, o mais importante é a qualidade técnico-científica,

enquanto que para os usuários, a qualidade do serviço diz respeito à adequação e

aceitação (Santos, 1995).

De acordo com Silva e Formigli (1994), ao se avaliar um sistema de saúde ganham

enfoque a acessibilidade, a cobertura e eqüidade (atributos relacionados com a
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disponibilidade e distribuição social dos recursos). Na avaliação de um programa que

atende a uma população, a qualidade deve enfatizar a acessibilidade, coordenação e

continuidade (Santos, 1995).

Donabedian (1990) determinou 7 atributos na definição da qualidade do cuidado de

saúde, são eles: eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade (no qual

estão incluídos a efetividade, eficiência, otimização, acessibilidade, relação médico-

paciente, amenidades, preferências do paciente para a efetividade do cuidado e para os

custos do cuidado), legitimidade e equidade. Donabedian (1990) também relata que os

efeitos e conseqüências do cuidado são avaliados diferentemente pelos pacientes,

podendo alterar radicalmente as estimativas de efetividade, eficiência e otimização. A

legitimidade seria a aceitabilidade do cuidado pela comunidade ou sociedade, visto que

o que é considerado como um cuidado ótimo pela sociedade pode não ser ótimo para os

indivíduos, o mesmo acontece com relação à equidade do cuidado. O desafio está em

reconhecer e administrar as diferenças entre as preferências individuais e coletivas.

Segundo Campbell et al (2000), a qualidade do cuidado é um conceito mais

significativo quando aplicado para o cuidado individual de saúde. Mesmo assim,

consideram que a qualidade do cuidado para indivíduos possui duas dimensões: acesso e

efetividade (a qual se subdivide em efetividade clínica e cuidado interpessoal), ou seja,

“[...]os usuários conseguem o cuidado quando eles necessitam e esse cuidado é efetivo

quando eles conseguem” Campbell et al (2000, tradução nossa). E a nível coletivo, a

qualidade do cuidado abrangeria, além do acesso e efetividade, os atributos de

eficiência, equidade (equidade horizontal - acesso igual do cuidado efetivo por todos os
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usuários e equidade vertical - maior acesso do cuidado efetivo por aqueles com mais

necessidade) e custos.

Segundo Vuori (1991) existem 3 características gerais que obedecem a uma hierarquia e

seqüência lógica, cujas políticas de saúde e seus gestores devem obedecer: eficácia,

efetividade e eficiência. Vuori (1991), ao analisar os determinantes da saúde também

considera que para haver uma melhoria da saúde da população é necessária a

manipulação de fatores externos aos cuidados de saúde, criação de um sistema de

cuidados de saúde e uma atenção especial a cada serviço dentro do sistema. Além de

Vuori, existem muitos outros autores, citados por Uchimura e Bose (2002), que

atribuíram várias características capazes de determinar a qualidade de saúde a partir do

estudo da qualidade do cuidado médico. Pode-se citar algumas características como:

prevenção, tratamento integral do indivíduo, coordenação entre atenção médica e

serviços sociais e outros.

Donabedian (1988) criou um modelo de círculos adjacentes (“alvo”) no qual determina

que a definição de qualidade é adquirida pela soma de elementos como a prática

médica, o cuidado recebido pelo paciente e pela comunidade (Figura 1).
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Figura 1. Níveis por meio dos quais a qualidade pode ser avaliada.

Fonte: Donabedian, 1988, tradução nossa.

De acordo com o seu modelo de círculos adjacentes (“alvo”), Donabedian (1988) coloca

no centro do alvo (elemento fundamental da qualidade do cuidado) os cuidados médicos

e dos outros provedores do cuidado. Este elemento central está representado pelo

desempenho técnico do cuidado e pela relação interpessoal médico-paciente. O

desempenho médico está baseado no conhecimento, tecnologia médica e na capacidade

do profissional em realizar um diagnóstico e promover uma apropriada estratégia de

cuidado e dessa forma, maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Neste sentido

tenta-se aproximar do modelo ideal de cuidado do conhecimento corrente (eficácia).

Porém, Vuori (1991) relata que garantir qualidade científico-técnica a todos é inviável

do ponto de vista econômico, uma vez que “qualidade científico-técnica é uma questão

de otimização e não de maximização”. Relata também que “[...] é melhor oferecer

alguns serviços a todos que excelentes serviços a uns poucos apenas”. Donabedian

(1988) distinguiu maximização de otimização, no primeiro seriam ignorados os custos e

buscar-se-ia atingir a mais alta melhoria na saúde; no segundo, leva-se em consideração

D
C

B
A: A1 e

A2

A – Cuidado por médicos e outros

profissionais de saúde: A1 – Conhecimento

técnico; A2 – Relação interpessoal;

B – Amenidades;

C - Cuidado implementado pelo paciente:

contribuição do provedor, paciente e

família;

D – Cuidado recebido pela comunidade:

acesso ao cuidado, performance do

provedor e do paciente e família.
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o custo para atingir uma melhoria, eliminando custos desproporcionalmente caros se

comparados às melhorias de saúde que produzem. Campbell et al (2000) também

reconhecem que distribuir máximos resultados desejáveis para todos os usuários pode

não ser sustentável a nível populacional.

A relação interpessoal médico-paciente é um elemento de vital importância, uma vez

que é através desta que há a troca de informações necessárias ao profissional para

chegar ao diagnóstico correto e conhecer as preferências individuais. A relação

interpessoal é o veículo através do qual o cuidado técnico é implementado e dele

depende o sucesso do tratamento. Esta relação deve apresentar algumas características

como: privacidade, confiança, preocupação, empatia, honestidade, sensibilidade, entre

outras (Donabedian, 1988, 1990). De fato, o profissional de saúde deve desenvolver o

que Donabedian (1988, tradução nossa) chama de “arte da medicina”, que consiste,

quase, em intuir as preferências individuais dos usuários. Este elemento, mesmo sendo

tão importante, é freqüentemente ignorado na avaliação da qualidade do cuidado,

devido à difícil mensuração, falta de critérios e padrões bem desenvolvidos para

comparação e pela própria variabilidade de preferências e expectativas dos pacientes. A

relação médico-paciente descreve o desejo do paciente em ser tratado com

consideração, respeito, ter suas questões respondidas, receber explicação sobre sua

condição de saúde e ter a oportunidade de participar nas decisões sobre a sua própria

saúde (Donabedian, 1990).

Campbell et al (2000), por sua vez, determinam que o cuidado interpessoal inclui

técnicas de comunicação, habilidade para construir um relacionamento de confiança,

entendimento, empatia, humanismo, sensibilidade e responsabilidade. Relatam ainda
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que os pacientes buscam explicações sobre seus sintomas e querem ser envolvidos nas

decisões sobre seu cuidado, de forma que o cuidado de saúde seja planejado para e com

o paciente constituindo o que a literatura chama de “cuidado centralizado no paciente”

(Campbell et al, 2000, tradução nossa).

O próximo componente do modelo de Donabedian (1988) é representado pelas

amenidades do ambiente dentro do qual o cuidado é provido e corresponde a

conveniência, conforto, silêncio, privacidade e outras. Seguindo em direção à

extremidade do “alvo” temos mais 2 elementos: o cuidado implementado pelo paciente

e sua família (a contribuição destes para o tratamento) e a distribuição social do cuidado

de qualidade. Nestas duas esferas do modelo, Donabedian (1988) compartilha a

responsabilidade pelo sucesso ou falha do cuidado com o paciente, sua família e a

comunidade. Contudo, a qualidade do cuidado na comunidade é influenciada por muitos

fatores sobre os quais os provedores não têm controle, mas que deveriam tentar

compreender e se preocupar em adequar os cuidados à realidade social de cada paciente.

Donabedian se dedicou nas últimas décadas à proposta de avaliação da qualidade dos

serviços de saúde e dificilmente são encontrados artigos na literatura que não se

baseiem ou citem os trabalhos desse autor (Reis et al, 1990). Todos esses elementos do

modelo e que compõem a qualidade do cuidado podem ser classificados em 3

categorias, também criadas pelo autor para facilitar a avaliação dos serviços. São elas:

ESTRUTURA, PROCESSO e RESULTADO (Donabedian, 1988).
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De acordo com Contandriopoulos et al (1997), há duas formas de promover um

julgamento de valor a uma intervenção: a avaliação normativa e a pesquisa avaliativa. A

avaliação normativa, assunto da presente revisão, é:

a atividade que consiste em fazer um julgamento sobre uma intervenção,

comparando os recursos empregados e sua organização (ESTRUTURA), os

serviços ou bens produzidos (PROCESSO) e os resultados obtidos com

critérios e normas (RESULTADO).

Para cada elemento selecionado para avaliar a estrutura, processo e resultado, há que se

ter uma norma ou padrão a que se possa atribuir um julgamento de valor.

Donabedian (1988) revela que deve haver um conhecimento prévio da ligação entre

estrutura e processo e entre processo e resultado, antes da avaliação da qualidade poder

ser feita. Samico (2003) observa que:

[...] um programa compõe um conjunto de elementos interligados entre si e

com o meio em que se insere, devendo-se, portanto, ter em mente contexto,

recursos, processos e produtos quando da sua avaliação, sendo necessária a

utilização de abordagens metodológicas diversificadas.

Na avaliação da ESTRUTURA:

[...] busca-se saber se os recursos empregados (materiais, físicos e humanos e

organização estrutural) estão qualitativamente e quantitativamente adequados

e se são utilizados de forma adequada para atingir os resultados esperados. É

geralmente nesse nível que estão apoiados os organismos de acreditação

(Contandriopoulos et al, 1997).

Dentro dos recursos materiais estão a infra-estrutura, os equipamentos e recursos

financeiros; nos recursos humanos temos o número e qualificação dos profissionais e na

organização estrutural estão a organização do grupo médico, métodos de assistência e
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outros. Donabedian (1988) considera que uma boa pré-condição estrutural tem maior

possibilidade de promover um processo adequado de cuidado e um resultado favorável

do que pré-condições básicas precárias.

Segundo Campbell et al (2000) a estrutura estaria relacionada ao acesso físico e

geográfico (sem barreiras geográficas como num meio rural e sem barreiras locais que

possam dificultar o acesso de deficientes e idosos), abrangência, acesso ao cuidado

primário e à primeira consulta, incluindo, portanto quatro componentes do cuidado

primário de Starfield (1994)1 (primeiro contato, abrangência – “comprehensiveness”,

continuidade e longitudinalidade, os quais serão abordados mais adiante).

A crítica feita em relação à abordagem da estrutura na avaliação da qualidade é que nem

sempre uma boa estrutura indica bons resultados, uma vez que essa infra-estrutura pode

não estar sendo utilizada adequadamente. Uma boa estrutura não significa bons

processos, pois uma boa estrutura pode não produzir bons serviços ou, por outro lado,

uma estrutura deficiente pode produzir bons serviços. Portanto, tudo dependerá de como

essa estrutura será utilizada pelo profissional. Daí a importância da constante

capacitação, reciclagem e avaliação dos conhecimentos dos profissionais. Logo, “[...] o

mínimo de estrutura é necessário, mas não suficiente para garantir a qualidade”

(Pereira, 1995). Por isso, pode-se encontrar situações em que uma excelência

profissional pode resultar em benefícios, mesmo na ausência de boas condições de

trabalho (Vuori, 1991; Donabedian, 1988).

1 Starfield, B. (1994), autora que aborda os componentes do cuidado primário.
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Em resumo, a estrutura informa sobre o potencial do serviço em fazer aquilo que a

organização se propõe a fazer e verificar se os recursos disponíveis são adequados em

quantidade e qualidade (Pereira, 1995).

Na avaliação do PROCESSO busca-se conhecer se os serviços oferecidos são

adequados para atingir os resultados esperados (Contandriopoulos et al, 1997). O

processo se refere às atividades de diagnóstico e tratamento, assim como, às de

prevenção (Santos, 1995). Este nível de análise pode ser subdividido em 3 dimensões: a

dimensão técnica (adequação dos serviços às necessidades), a dimensão das relações

interpessoais e a dimensão organizacional (Contandriopoulos et al, 1997). Segundo

Vuori (1991) “[...] quando o paciente entra no sistema de saúde, ocasiona um processo

de produção”. De acordo com Pereira (1995) a avaliação do processo identifica os

procedimentos necessários para o manejo dos casos atendidos e verifica se eles foram

realmente aplicados como deveriam. Segundo Donabedian (1988) um bom processo

aumenta a probabilidade de um bom resultado.

É na dimensão organizacional do processo que se determina a acessibilidade, cobertura,

globalidade (caráter multiprofissional e inteorganizacional) e continuidade dos cuidados

e serviços, os quais são elementos de grande relevância para qualquer cuidado primário

de saúde (Contandriopoulos et al, 1997; Silva e Formigli, 1994).

Vuori (1991) também relata que a organização deveria ter um papel importante na

melhoria dos serviços, visto que simples mudanças na organização estrutural ou

material e física, podem fazer muita diferença na assistência ao usuário, “[...] mudanças
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organizacionais muito simples ou mesmo mudanças no ambiente físico podem, às vezes,

fazer maravilhas”.

O fundamento do processo consiste no fato de que “[...] se todos fazem aquilo que, à luz

do conhecimento corrente, é considerado correto, é mais provável que o resultado seja

melhor do que se o processo correto não for seguido” (Donabedian, 1988, tradução

nossa). Na prática, o cuidado pode ser superutilizado, ou seja, fornecido quando é

inapropriado ou subutilizado, não fornecido quando necessário. O processo de cuidado

deve ser classificado em cuidado preventivo, cuidado para doenças crônicas e cuidado

para doenças agudas, visto que apresentam características bem diferenciadas (Campbell

et al, 2000).

A metodologia de estudo do processo pode ser feita através de uma observação direta da

prática ou através de registros médicos, lembrando que estes últimos nem sempre

representam o que realmente acontece no atendimento, uma vez que procedimentos

podem não ter sido registrados devido à pressa, negligência, entre outros motivos

(Vuori, 1991). Mesmo sabendo que as informações deixadas pelos profissionais nos

registros médicos podem não indicar a realidade do atendimento, Hartz e Pouvourville

(1995) e Donabedian (1978) apontam que uma avaliação feita por método direto de

observação também não é recomendada, visto que o desempenho do profissional pode

ser mudado devido ao fato dele estar sendo observado e avaliado, embora Donabedian

(1978) relate que, após um tempo, a presença do observador é esquecida e o profissional

retorna a sua rotina usual.
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Por outro lado, a avaliação da qualidade dos registros representaria uma proxi da

medida da qualidade da atenção. Potvin e Champagne (1986) citado por Hartz e

Pouvourville (1995) indicam uma confiabilidade das informações médicas, com uma

concordância de 75 a 90%, embora Donabedian (1978) aponte que a análise dos

registros médicos sofre limitações na complementaridade e veracidade e Campbell et al

(2002) relatem que os registros médicos são pobres veículos para coletar dados sobre

cuidado preventivo. Donabedian (1978) também descreve a existência de elementos

críticos representativos do cuidado e que devem estar presentes nos registros.

Para De Geyndt (1970) a avaliação do processo daria ênfase ao cuidado como um todo,

mas, principalmente dando importância à complementaridade, continuidade,

multidisciplinaridade do cuidado (ou seja, envolvendo médicos, nutricionistas,

terapeutas e outros profissionais) e coordenação do cuidado. Enquanto Campbell et al

(2000) consideram na avaliação do processo a efetividade do cuidado clínico, a relação

interpessoal e o acesso.

Ao se avaliar os serviços de saúde a partir dos RESULTADOS obtidos deve-se

determinar se os resultados observados estão de acordo com os resultados esperados

pelos critérios e normas. Porém, neste nível de avaliação pode-se encontrar vários erros,

visto que os resultados são conseqüência não apenas dos serviços prestados, mas de

muitos outros fatores externos (alimentação, habitação, saneamento e outros) de um

contexto, que devem ser levados em consideração, sendo difícil inferir uma relação de

causa e efeito (De Geyndt, 1970; Contandriopoulos et al, 1997; Vuori, 1991;

Doanbedian, 1978). Além disso, o cuidado em saúde faz apenas pequenas contribuições

se comparado com esses fatores externos (Donabedian, 1978; Castiel, 1986). Por isso,
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esse tipo de avaliação é mais bem estudado em uma pesquisa avaliativa

(Contandriopoulos et al, 1997; Vuori, 1991). Portanto, na prática, os resultados são

difíceis de medir, uma vez que os usuários estão envolvidos por um contexto social,

político, econômico e cultural. Um outro aspecto limitador nesse elemento é que muitos

resultados de saúde são alcançados muito tempo depois do processo (Donabedian,

1988).

Segundo Donabedian (1988) os resultados são medidos através de indicadores ou

índices do nível de saúde e pela satisfação do paciente; este último, Reis et al (1990)

consideram como indicador apenas aproximado da qualidade do cuidado à saúde. O

resultado denota o efeito do cuidado sobre o estado de saúde dos pacientes, como a

melhoria no conhecimento e comportamento do paciente, ou seja, dar ao paciente a

capacidade de participar dos cuidados de saúde e o grau de satisfação do mesmo

(Donabedian, 1978; Donabedian, 1988; Campbell et al, 2000). De Geyndt (1970) e

Donabedian (1978) citam entre as várias mensurações de resultados, os indicadores do

nível de saúde da população tais como morbidade, mortalidade, incapacidade

permanente e temporária, entre outros.

A utilização da satisfação do usuário como fator para investigar a qualidade dos

serviços é relativamente recente e versa sobre questões como: cortesia, competência dos

profissionais, a presteza no primeiro contato, o tempo de espera, o entrosamento, a

burocracia, o horário, o ruído ambiental, a limpeza do prédio, a adequação de

equipamentos, o alívio de sintomas, a solução de problemas, os custos, entre outros. A

satisfação do usuário é um julgamento sobre a qualidade do atendimento como um todo,

especialmente no que se refere à relação interpessoal (Donabedian, 1988). Para a
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avaliação de resultados a partir de indicadores pode-se dizer que os níveis de

mortalidade e morbidade são os mais usados, porém, não são os únicos. Existem

diversos outros indicadores que podem e devem ser usados (Pereira, 1995).

Espírito Santo (1993) promoveu uma discussão sobre os fatores positivos e negativos da

utilização da satisfação dos usuários como indicador da qualidade da assistência à

saúde. Dentre os pontos negativos, estaria o fato de que a informação do paciente é

influenciada por muitos fatores pessoais como idade, renda, nível de instrução, status de

saúde, valores, expectativas e as experiências anteriores de cuidado médico recebido

(Reis et al, 1990; Espírito Santo, 1993). Além disso, a satisfação do paciente é ainda

desprovida de base científica para avaliação. Há ainda a dificuldade em se realizar tais

pesquisas devido ao despreparo das equipes em lidar com avaliação informal, a falta de

aperfeiçoamento e padronização dos métodos. Porém, os autores concluem destacando

que apenas os pacientes e usuários dos serviços, através de uma participação orientada,

questionadora e crítica, podem assegurar a qualidade, acesso, quantidade e preço

adequado dos cuidados de saúde. Isso porque os demais atores envolvidos poderiam

distorcer os objetivos desta participação. Por exemplo, os profissionais de saúde podem

confundir qualidade com sofisticação técnica, enquanto os financiadores podem buscar

a redução de custos (Espírito Santo, 1993).

Reis et al (1990), em uma revisão sobre o assunto, destacam que o interesse pessoal do

médico pelo paciente, acessibilidade, “bons médicos”, acompanhamento por pessoal

bem treinado, informação dos médicos, pessoal solícito e privacidade, são algumas das

características inferidas como mais importantes na percepção dos pacientes. Segundo
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Akerman et al (1992) “[...] não se pode ter um serviço de alta qualidade quando o alvo

deste serviço, o usuário, não estiver satisfeito”.

No estudo realizado por Santos (1995), a satisfação do usuário estava relacionada com o

motivo que o levou a buscar o serviço, ou seja, quando a busca foi por serviços

preventivos, o paciente valorizou a relação interpessoal; mas quando foi em busca de

serviços curativos, a eficácia foi a mais valorizada. Neste mesmo estudo, o autor

identificou o acesso, o atendimento, o resultado e a continuidade como os critérios que

os pacientes usaram para avaliar os serviços, encontrando a falta de continuidade como

a maior falha decorrente da falta de informações e dificuldade de acesso.

Segundo Donabedian (1988), mesmo se os resultados do cuidado não forem bons, mas a

prática no processo estiver em conformidade com o previamente indicado, a qualidade

deve ser julgada boa, principalmente se considerarmos que os resultados recebem várias

influências externas.

Silva e Formigli (1994) relatam que os termos criados por Donabedian (1988) teriam

baixa especificidade e por isso, seria necessário explicar qual a estrutura, qual o

processo e quais os resultados que se pretendem estudar. Além disso, o estudo da

qualidade técnico-científica, da equidade, do acesso e da satisfação do usuário requer a

incorporação, no processo de planejamento, de desenhos específicos para a avaliação

dessas características das práticas de saúde. Pereira (1995) chama a atenção para o fato

de que separar estrutura dos demais elementos torna-se aparentemente simples, porém,

separar processo de resultado pode originar controvérsias; contudo, é o modelo ainda

aceito e empregado devido a sua utilidade e simplicidade. No entanto, Campbell et al



���������	
�	��	 ��������	��	����	��	��������������	��	��������������	
�������	��	����������	

22

(2000) discordam do modelo de Donabedian, sugerindo que resultado não é um

componente do cuidado, mas a conseqüência dele e que da mesma forma, estrutura

também não é um componente do cuidado, mas um condutor através do qual o cuidado

é distribuído e recebido.

Para Donabedian (1988, tradução nossa) “[...] a melhor estratégia para avaliação da

qualidade é a seleção de um conjunto de indicadores representativos das três

abordagens (estrutura, processo e resultado)”. Esses indicadores serão comparados

com critérios e normas como base do processo de avaliação. Rattner (1996) também

propõe a criação de indicadores para avaliar a qualidade do processo, com base nos

objetivos da assistência e na existência de normas técnicas que a norteiem.

Primeiramente, deve-se, portanto, relacionar os objetivos do programa estudado e,

posteriormente, identificar os indicadores que se enquadram dentro de uma visão

integral da assistência, baseados em normas aceitas cientificamente.

Campbell et al (2002, tradução nossa) definem indicador como “um elemento

mensurável da atuação prática para o qual há evidências ou consensos que podem ser

usados para avaliar a qualidade, e, portanto, mudanças na qualidade do cuidado

fornecido”. De acordo com Lembcke (1967) os indicadores do processo devem ser

objetivos, suscetíveis de verificação, uniformes, específicos, pertinentes aos objetivos

dos programas de assistência materno-infantil e aceitáveis.

As normas usadas para comparar os componentes da estrutura, processo e resultado

representam valores mínimos, médios ou máximos e podem ser implícitas e explícitas.

As primeiras estão baseadas num conhecimento e experiência pessoal (individual) de
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experts, enquanto as segundas, consistem em comparar os elementos com uma situação

ideal obtida através de um consenso, sobre os critérios mínimos obrigatórios para a

acreditação da assistência prestada, ou seja, os critérios explícitos representam o que

dizem os experts (consenso), utilizando o melhor da evidência científica para considerar

o melhor da prática (Donabedian, 1978; Contandriopoulos et al, 1997; Felisberto,

2001). Chassin (1988) relata que os critérios ou padrões explícitos são mais

recomendáveis, por serem escritos com detalhes por uma junta de especialistas e são

validados cientificamente pelo conhecimento. Os critérios implícitos, porém, permitem

uma avaliação mais individualizada e em maior detalhe (Donabedian, 1988).

Os critérios explícitos devem apresentar as seguintes características (Lembcke, 1967):

objetividade (descrito com precisão e detalhe para serem imunes às variabilidades de

interpretações por diferentes indivíduos); suscetibilidade de verificação (através de

exames ou documentos); uniformidade (aplicável em qualquer situação); especificidade

(aplicável especificamente para uma doença ou procedimento); pertinência (em relação

aos objetivos finais da assistência a ser avaliada); aceitabilidade (de acordo com padrões

aceitos cientificamente). Em um atendimento individual, o serviço pode ser considerado

“bom” quando 80% dos critérios explícitos forem satisfeitos (Vuori, 1980). Esses

critérios para avaliação devem representar a qualidade mínima da atenção, para não

estipular metas difíceis de serem alcançadas (Kessner et al, 1973).

De Geyndt (1970) cita as dificuldades em se comparar com critérios e padrões devido à

dinâmica dos mesmos, uma vez que dependem do conhecimento atual, que pode ser

obsoleto amanhã. Destaca também que os critérios devem ter como características

indispensáveis a segurança e a validação. O problema dos critérios explícitos está no
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fato de que nem toda prática médica é universalmente aceita e inteiramente apoiada pela

evidência científica. Devido às limitações e pontos fortes de cada critério podem-se usar

os dois em combinação, começando pelo uso dos critérios explícitos para direcionar a

avaliação, seguidos dos critérios implícitos para obter maiores detalhes e, talvez,

implementar com outros critérios explícitos (Donabedian, 1978, 1988).

De acordo com Rattner (1996) “[...] as normas técnicas representam um conhecimento

científico acumulado, um saber reconhecido e aceito nos meios científicos, ainda que

nem sempre sejam atualizadas na velocidade em que progride esse conhecimento”. Em

algumas situações, pode ser difícil escolher os padrões a serem adotados, uma vez que

nem sempre há um consenso sobre o padrão ideal ou padrões criados em situações ou

regiões mais avançadas, o que exige um certo senso crítico sobre o padrão a ser

utilizado (Pereira, 1995).

Donabedian (1981) tenta esclarecer as confusas diferenças entre a nomenclatura de

“critérios, normas e padrões”, uma vez que estas palavras são usadas há muito tempo

de forma desatenta. Porém, revela que esses termos apresentam finas distorções e

imprecisões que são difíceis de serem diferenciadas e definidas de modo correto. Isso se

constata pela própria confusão dos termos nas explicações dos autores citados acima.

Donabedian (1981), contudo, arrisca as definições dos termos, embora nem ele esteja

completamente certo de tais conceitos: critérios são fenômenos mensuráveis nas

categorias de processo ou resultado; as normas seriam o que constitui de forma geral o

“bom” destes fenômenos; enquanto o padrão seria uma declaração numérica precisa

que especifique um nível adequado, aceitável ou ótimo dos fenômenos estudados. No

entanto, critérios, normas e padrões são palavras utilizadas com variabilidade de
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significados, dependendo do contexto em que são usadas e diferem entre os diversos

autores.

Donabedian (1981) também determinou que a norma poderia ser usada com menos

especificidade para significar uma regra geral do “bom”; o critério, um elemento que

freqüentemente vem acompanhado de uma norma explícita ou implícita. Os padrões

seriam definições mais específicas das normas. Às vezes os padrões são constituídos por

um único valor ou representam uma tolerância dentro do desejável.

Hartz e Camacho (1996) consideram que a valoração, a criação de indicadores e

normas, ou seja, a prática profissional e o julgamento de valor deveriam constituir a

essência da avaliação, mais do que a metodologia empregada.

Segundo Pitta (1992) a avaliação da qualidade dos serviços de saúde pode promover a

melhoria da qualidade das ações prestadas nos serviços e deve incluir no seu processo

de avaliação todos os atores envolvidos, ou seja, gerentes, profissionais de saúde e

usuários, e assim identificar os desvios, as causas, introduzir medidas modificadoras e

tornar os usuários parceiros nos processos de avaliação. Vuori (1991), quando denota as

diversas características desejáveis da qualidade, revela que os diferentes atores

envolvidos no serviço de saúde, sejam eles políticos de saúde, administradores,

prestadores de cuidado de saúde e consumidores, podem enfatizar diferentes aspectos da

qualidade da atenção e cada um possui pontos de vista diferentes do que constitui

qualidade. Por isso, ao se falar em qualidade é preciso especificar quais os aspectos da

qualidade a que se refere, qualidade definida por quem e para quem. Os programas, na
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prática, também recebem influências de vários outros elementos do contexto em que

estão inseridos, tais como outros serviços, políticas, economia e cultura (Furtado, 2001).

O Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências criou, em julho de 1969, um

programa chamado “Contrasts in Health Status”, para avaliar os serviços de saúde e

“focalizava a premissa de que os problemas de saúde específicos poderiam servir como

‘traçadores’ na análise do atendimento médico”. A utilização de problemas de saúde

comuns da população para avaliar os serviços de saúde data dos anos 60. A seleção de

“traçadores” abordada por Kessner et al (1973) é uma estratégia para avaliação da

qualidade de níveis complexos de organização do cuidado.

Este método vem sendo utilizado em países da América Latina para avaliar a qualidade

de serviços e sistemas de saúde. Segundo Donabedian (1988), esta metodologia

possibilita classificar os pacientes dentro de importantes subdivisões da clínica em geral

(problemas de saúde), como também escolher componentes importantes nas atividades

de responsabilidade de um departamento clínico ou programa em particular para

proceder à avaliação. Possibilita, também, analisar a relação entre processo e resultado

como indicador da qualidade do cuidado.

Segundo Kessner et al (1973) o método “traçador” determina que a qualidade geral do

cuidado e da eficácia do sistema de saúde é dada através de como o médico ou a equipe

médica administra, na rotina, o cuidado para com as doenças mais comuns. Este método

é usado para avaliar as organizações do serviço de saúde, tais como centros de saúde de

bairros, que são responsáveis pelo atendimento e cuidado de uma população definida.
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Esta metodologia utiliza os registros médicos para avaliar as práticas médicas nos

serviços.

Ainda, segundo Kessner et al (1973), a seleção adequada dos “traçadores” a serem

utilizados para avaliar a qualidade do cuidado de saúde da população determina a

satisfação de 6 critérios:

1. Ter um impacto funcional, ou seja, refletir as atividades exercidas pelos

profissionais;

2. Ser de fácil identificação e bem definido;

3. Apresentar elevadas taxas de prevalência na população a que se destina;

4. A história natural da doença deve variar de acordo com a eficácia e utilização do

cuidado médico e do serviço de saúde;

5. Apresentar técnicas de manejo médico do estado de saúde bem definidas pelo

menos em um dos processos: prevenção, diagnóstico, tratamento ou reabilitação;

6. Compreensão dos efeitos de fatores não médicos sobre os “traçadores”, por

exemplo, fatores sociais, culturais, econômicos, comportamentais e ambientais.

Novick et al (1976, tradução nossa) fazem, contudo, um questionamento: “[...] a

avaliação de uma condição traçadora oferece informação apenas para aquela condição

avaliada ou reflete o cuidado oferecido por outras condições que não foram

avaliadas?”.

Para que os resultados possam ser fidedignos é necessário que os registros médicos

sejam coerentes à prática médica, o que nem sempre acontece. Kessner et al (1973) e

Novick et al (1976) ressaltam que a avaliação da prática médica indica áreas que
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precisam ser melhoradas e proporcionam um aprendizado contínuo aos médicos sobre

suas próprias práticas, no entanto, isso só acontece quando os resultados da avaliação

dão um feedback ao sistema de saúde.

De Geyndt (1970) cita diversas outras metodologias, classificações e enfoques criados

por outros autores para avaliar a qualidade dos serviços de saúde. O próprio De Geyndt

(1970) propõe uma metodologia para avaliar a qualidade em saúde. Tal metodologia

aborda os aspectos descritos por Donabedian (estrutura, processo e resultado),

acrescentando mais dois componentes, que seriam a avaliação do conteúdo e do

impacto. A avaliação do conteúdo visa avaliar como a medicina está sendo praticada, a

qualidade do ensino médico e se está em conformidade com os padrões de excelência

pré-estabelecidos. Na avaliação do impacto, os serviços apropriados, disponibilidade,

aceitabilidade e acessibilidade são condições sine qua non para o cuidado de saúde e

juntos representam os benefícios e impactos da distribuição do cuidado de saúde, tanto a

nível individual como social visto que o melhor cuidado para os indivíduos pode não ser

o melhor para a comunidade.

A avaliação deveria ser incorporada à prática sistemática nos diversos níveis dos

serviços de saúde, através da utilização da grande quantidade de informações registradas

rotineiramente pelos serviços para a definição de estratégias, prioridades, reorientação

de práticas e análise da situação de saúde pelos gestores das políticas de saúde (Silva e

Formigli, 1994).

Antes, porém, de iniciar uma avaliação é preciso decidir o que avaliar em um serviço de

saúde, e isso se torna difícil na medida em que há uma dificuldade em se determinar
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qual seria a função real dos serviços de saúde, uma vez que ao se tentar fazer isso pode-

se incorrer no risco de superdimensionar ou subdimensionar o papel destes serviços,

cujas tarefas deveriam ser discutidas (Akerman et al, 1992). Segundo Pereira (1995), o

objetivo dos serviços de saúde é melhorar ou manter a saúde das pessoas, como

também, promover ações de controle, promoção, prevenção e tratamento em saúde.

Pitta (1992) refere que o “[...] objetivo dos cuidados de saúde é curar doentes, aliviar

sofrimento e sustar sua progressão, dificultar o adoecimento e deixá-los satisfeitos”.

O impacto social dos serviços de saúde é restrito (Akerman et al, 1992) e, portanto, é

preciso compreender que a qualidade da saúde não é expressa apenas pela qualidade dos

serviços de saúde ofertados, mas pelas políticas públicas e pelo conjunto de elementos

culturais, sociais e econômicos que envolvem as populações (Deslandes, 1997; Pereira,

1995). Dessa forma, os autores revelam que deve ser dado maior ênfase à avaliação do

cuidado como um todo e não apenas à avaliação relativa à cura de doenças. Segundo

Deslandes (1997) a análise dos serviços deve envolver também a análise da

“consciência histórica”, ou seja, sua relação com aspectos políticos, econômicos e

sociais.

Akerman et al (1992) recomendam que na avaliação de qualidade dos serviços seja feita

uma avaliação holística que englobe os diversos pontos de vista dos diferentes atores

envolvidos no processo e que a avaliação não deve representar um ponto final, mas, o

início de um movimento de transformação em direção à qualidade desejada. Hartz e

Pouvourville (1998) e Goldbaum (1996) também destacam a importância de se utilizar

os estudos e indicadores epidemiológicos, associados aos efeitos esperados de

intervenções, para estabelecer prioridades, alocação de recursos, orientação
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programática para as políticas de saúde e evitar subfinanciamento em ações de grande

efeito ou superfinanciamento em áreas de menor necessidade.

De acordo com Hartz e Camacho (1996) as políticas de saúde também têm sua parcela

de contribuição na melhoria do status de saúde da população. Segundo Vuori (1991)

“[...] a melhoria da saúde em países em desenvolvimento ocorreria por investimentos

em fatores externos aos cuidados de saúde e dessa forma colheria benefícios duplos:

melhoria da situação social em geral e melhoria da saúde”.

Um novo campo aberto dentro da avaliação de saúde tem sido a preocupação de avaliar

o cuidado primário fornecido aos indivíduos. Isso é importante ao se considerar o novo

modelo assistencial de saúde no Brasil. Segundo Starfield (2001, tradução nossa) “[...]

não há dúvidas da importância do cuidado primário como a chave para um efetivo e

eficiente serviço de saúde”. Segundo Flocke (1997) o cuidado primário está associado

com a qualidade do cuidado de saúde. Os países com sistemas de cuidado primário mais

desenvolvidos apresentam menores custos no cuidado de saúde, em comparação com

aqueles com infra-estrutura precária, como também a disponibilidade de médicos de

cuidado primário está associada com baixa mortalidade total, baixa mortalidade infantil,

principalmente a mortalidade pós-natal, melhor compreensão do cuidado e menos

gastos. Tudo isso justificaria a introdução do cuidado primário em todos os serviços de

saúde, públicos e privados (Starfield, 2001).

Flocke (1997) destaca sete componentes2 que fazem parte da proposta do cuidado

primário, definidas pelo Institute of Medicine (IOM – 1994): abrangência do cuidado;

2 Sobre os componentes do cuidado primário, ver também Satarfield (1994, p.1129-1130)
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conhecimento acumulado do médico sobre a história, necessidades e expectativas dos

pacientes; comunicação interpessoal; coordenação do cuidado (interação entre os

profissionais e as políticas sociais); cuidado no primeiro contato (funcionando como

“porta de entrada” para o sistema de cuidado); continuidade e longitudinalidade

(duração da relação médico-paciente). A comunicação interpessoal constitui um

importante fator para o cuidado primário, visto que os aconselhamentos constituem a

base desse cuidado. Flocke (1997) verificou que alguns desses componentes do cuidado

primário estão relacionados com a satisfação do paciente. Segundo Starfield (1994,

tradução nossa) a abrangência (“comprehensiveness”) “[...] é a habilidade em lidar com

os problemas da população” - “médicos de cuidado primário” (“Primary care

practitioner”).

No processo de avaliação do cuidado primário deve-se considerar também a dificuldade

em se criar indicadores de qualidade, visto que esses devem ser baseados em evidências

científicas nem sempre disponíveis, especialmente para as práticas holísticas. Contudo,

pode-se utilizar, além das evidências científicas, as técnicas de consenso que combinam

a opinião de experts e evidências disponíveis que constituem o método sistemático de

construção de indicadores de qualidade. Esses indicadores devem ser aceitos, viáveis,

seguros, sensíveis a mudanças e prever resultados da qualidade do cuidado (Campbell et

al, 2002). De acordo com Cangas et al (1996, tradução nossa) os indicadores de

qualidade são “[...] parâmetros suscetíveis de avaliação, que podem identificar

problemas e/ ou variações em modelos de atuação na prática profissional”.

Cangas et al (1996) propõem uma organização metodológica para avaliar a qualidade do

cuidado primário de saúde, abordando o modelo de Donabedian (1988) e Kessner et al
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(1973). A sua metodologia é composta por três etapas: a primeira constitui a seleção de

problemas e/ ou atividades de saúde consideradas “traçadoras” da qualidade da atenção.

Essa atividade “traçadora” deve ter elevada freqüência, importância, repercussão na

saúde e satisfação dos usuários, alem de apresentar possibilidade de modificação de

acordo com a qualidade com que é feita. Ainda na primeira etapa, deve-se definir as

dimensões da qualidade a serem avaliadas, determinar os critérios, indicadores e

padrões a serem utilizados para comparação na estrutura, processo e resultado, bem

como selecionar o melhor método de coleta de dados. A segunda etapa representa a

execução do processo avaliativo, determinando os desvios existentes em relação aos

padrões pré-estabelecidos e às medidas corretivas. A terceira etapa, por sua vez,

constitui o seguimento contínuo e programado de avaliação e verificação de mudanças.

Segundo Vuori (1991) as deficiências dos serviços de saúde podem ser corrigidas

através de estratégias como: medidas educativas (reciclagem, educação continuada);

medidas organizacionais (redistribuição das tarefas, reorganização do ambiente físico e

outras); incentivos disciplinares (promoção ou rebaixamento e incentivos ou reduções

pecuniárias e outros). Os incentivos positivos funcionam melhor que sanções negativas,

que tendem a colocar os profissionais contra o processo de melhoria da qualidade.

A avaliação em saúde representa uma atividade complexa, multidimensional e capaz de

abordar diversos conceitos e metodologias, pelos diferentes atores envolvidos. Além

disso, antes de se iniciar a avaliação, deve-se responder a algumas questões como:

Quem e o que deve ser avaliado? Quais atividades devem ser avaliadas? Como essas

atividades devem ser conduzidas e quais as relações entre elas? E o que se pressupõe

que elas alcancem? Deve-se também ter em mente que a qualidade na saúde depende de



���������	
�	��	 ��������	��	����	��	��������������	��	��������������	
�������	��	����������	

33

vários fatores internos e externos aos serviços, principalmente dos fatores externos

(políticos, sociais, econômicos e culturais) nos quais os indivíduos estão inseridos. A

avaliação constitui um movimento contínuo de mudanças em busca da qualidade

desejada.

2.2 Avaliação da ação de monitoramento do crescimento (MC): alguns aspectos

relativos à efetividade do programa.

O crescimento é um processo biológico, de multiplicação (hiperplasia) e aumento das

células (hipertrofia), expresso pelo aumento do tamanho corporal e constitui um dos

melhores indicadores de saúde das crianças, devido a sua estreita relação com a

alimentação, ocorrência de doenças, cuidados gerais e de higiene, habitação e

saneamento básico e acesso aos serviços de saúde. O potencial genético de crescimento

de uma criança pode ou não ser atingido, dependendo das condições de vida em que está

inserida desde a concepção (Ministério da Saúde, 2002).

Monitorar o crescimento não constitui tarefa fácil e apresenta diversas características e

exigências para a sua efetividade na prática dos serviços. Para a realização das ações de

monitoramento do crescimento deve-se considerar características intrínsecas ao

processo, bem como a interação com outros programas e intervenções. A base do

monitoramento do crescimento é promover o crescimento e a saúde da criança,

prevenindo a desnutrição e detectando problemas antes do estado nutricional ser

severamente prejudicado, reabilitando vítimas, devendo ser realizado especialmente

com os menores de 2 anos (Lofti, 1988). Segundo Amigo e Bustos (1998, tradução

nossa) “a ênfase deve estar nos primeiros anos de vida, especialmente durante o
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primeiro ano”, visto que a baixa estatura dos escolares tem início precoce,

fundamentalmente durante os primeiros 2 anos. Martorell et al (1994) acrescentam

ainda que esta ênfase contribuiria para diminuir a sobrecarga dos serviços e da ação de

monitoramento, tornando-a praticável e mais efetiva quando direcionada aos grupos de

maior risco nutricional.

Amigo e Bustos (1998) consideram que os grupos de maior risco para a saúde e

crescimento são aqueles de crianças com baixa estatura ao nascer, com histórico de

desnutrição pela relação peso/ idade, com baixa renda familiar per capita, grupo

menores de 2 a 3 anos. Antonio et al (1996) referem a idade de menos de 24 meses, o

peso ao nascer menor de 3000g, baixa escolaridade das mães (< 4 anos), classe social

baixa (subproletariado ou proletariado) e renda familiar menor de 1 salário mínimo

como grupos que necessitam de vigilância nutricional e mais cuidados, pois o

crescimento tende a ter um desvio para esquerda em relação à população de referência.

Halpern et al (2000) destacam também a importância de se identificar precocemente as

crianças de maior risco a fim de minimizar as conseqüências adversas.

O mais expandido método de monitorar o crescimento é a pesagem e sua marcação no

gráfico de crescimento e a relação peso/ idade se constitui o indicador mais sensível e

universalmente aceito e de fácil aplicabilidade (Lofti, 1988). Os gráficos de crescimento

de peso/ idade foram desenvolvidos primariamente por Morley no Oeste da África, em

Ilesha, Nigéria (Meegan e Morley, 1999; Morley, 1968). Posteriormente foram aceitos

pela Organização Mundial de Saúde, Unicef e várias ONG’s e introduzidos na maioria

dos países em desenvolvimento na década de 70, com o objetivo de combater a
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desnutrição infantil, como parte da estratégia GOBI (growth monitoring, rehydration,

breast feeding, imunisation) (Meegan e Morley, 1999).

O uso de gráficos para acompanhar o crescimento resulta ao mesmo tempo em um

modelo complexo, uma vez que a compreensão de gráficos representa um conceito

educacional aprofundado. A representação gráfica de informações não é ensinada na

maioria das escolas primárias dos países em desenvolvimento, além disso, muitos

profissionais de saúde também têm dificuldade em preencher a curva de peso/ idade e

em tomar decisões com base nela ou interpretá-la (Meegan e Morley, 1999; Morley,

2001). Mesmo assim, vários estudos indicam que há um progresso na capacidade

materna de avaliar o estado nutricional da sua criança (Ghosh, 1986), quando o

monitoramento do crescimento é implementado com forte caráter educativo, inclusive

aplicando curvas adaptadas e simplificadas (Senanayake et al, 1997; Meegan e Morley,

1999).

De acordo com o Ministério da Saúde (1984), as atividades básicas do Programa de

Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) se caracterizam por serem de alta

eficácia, baixo custo, tecnologia simples, culturalmente aceitáveis, não traumáticas e

contarem com a participação das mães e famílias nos cuidados infantis. Pereira (1995)

advoga que o ideal é colocar à disposição da população, produtos e procedimentos de

alta eficácia, antes, porém, verificar a sua efetividade, visto que procedimentos de alta

eficácia podem resultar em baixa efetividade quando utilizados nos serviços de saúde.

Alguns estudos podem ser encontrados na literatura acerca do valor do monitoramento

do crescimento, no entanto esses estudos estão abordando o êxito de aspectos isolados



���������	
�	��	 ��������	��	����	��	��������������	��	��������������	
�������	��	����������	

36

do monitoramento (Gopalan, 1985; Ghosh, 1986; Karim et al, 1994; George et al, 1993;

Meegan e Morley, 1999) ou têm identificado benefícios das ações de cuidado primário

de modo geral, no qual o monitoramento do crescimento está inserido (Lessa et al,

2003; Devincenzi et al, 1998; Pratinidhi et al, 1987; Medeiros et al, 2000).

A implementação adequada de um programa de monitoramento do crescimento infantil

não constitui tarefa fácil, visto que requer um bom nível de registros, altas taxas de

atendimento (cobertura), regularidade do atendimento, mensurações corretas das

medidas antropométricas, recordatório do atendimento adequado, profissionais

treinados e comunidade educada, especialmente as mães, nas ações de saúde, nutrição e

de monitoramento (Achadi e Berman, 1988). A maior cobertura permitirá pesquisar as

crianças de risco, promovendo um processo de prevenção e melhora do estado de saúde

e nutrição de todas as crianças, ou seja, não excluindo nenhuma criança do programa. O

monitoramento do crescimento deve promover a educação materna e motivar as mães a

compreenderem e melhorarem o estado de saúde de seus filhos, para identificarem as

crianças em desnutrição ou de risco que precisam de intervenção especial e referência

(Achadi e Berman, 1988). Se crianças que necessitam de atendimento forem excluídas

devido à falta de regularidade, continuidade ou cobertura, um dos objetivos não será

alcançado (promover a saúde de todas as crianças), além de excluir mães de receberem

educação em saúde e nutrição e em outras intervenções. A mensuração incorreta de peso

por profissionais não treinados pode classificar crianças erroneamente e por

conseqüência, privá-las de intervenção e referência (Achadi e Berman, 1988).

A educação em saúde e nutrição, o entendimento das mães sobre os problemas de saúde

de seus filhos e o envolvimento delas nas decisões são fatores primordiais, não apenas
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para o acompanhamento do crescimento e recuperação nutricional de crianças de risco,

como também para o cuidado primário de saúde em geral (Scrimshaw, 1988). A

educação nutricional deve fazer parte do monitoramento do crescimento, a fim de

efetivar mudanças no estado nutricional infantil através de aconselhamento direcionado

e específico. Mesmo em famílias muito pobres, os recursos disponíveis podem ser mais

bem direcionados para a saúde e nutrição da criança (Lofti, 1988)

Falkner (1995) cita algumas recomendações para um correto monitoramento do

crescimento infantil, entre elas: obtenção regular e precisa dos dados de estatura e peso,

comparação desses dados com as curvas de referência do crescimento, revisão e análise

das curvas por parte dos profissionais a cada mensuração realizada, as mensurações não

devem ser realizadas de forma isolada e os pais devem ser orientados sobre a

necessidade de estarem atentos ao crescimento de seus filhos. O cuidado primário de

saúde deve ser inserido no acompanhamento do crescimento e não este fazer parte do

cuidado primário (Lofti, 1988).

Garner et al (2000) acrescentam que o monitoramento do crescimento infantil consiste

em promover, em conjunto com a família, intervenção necessária quando há detecção de

déficit do crescimento, visando obter como resultado: melhora nutricional das crianças,

recebimento de suporte social, médico e de especialistas, redução na morbimortalidade

infantil. Em países em desenvolvimento, geralmente o monitoramento do crescimento é

usado para a detecção e intervenção na desnutrição com objetivo de reduzir os riscos de

morte, além de ser dada especial atenção ao ganho de peso, sem, contudo, envolver

outros parâmetros adicionais como circunferência da cabeça e comprimento,

comumente avaliados em países desenvolvidos. É necessário também infra-estrutura
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mínima necessária para a realização dessa atividade (recursos físicos e materiais) e

pessoal qualificado para utilizar os instrumentos disponíveis, diagnosticar e tratar as

crianças de risco (Ministério da Saúde, 1984). Dessa forma, questiona-se a efetividade e

impacto do monitoramento do crescimento nos serviços, bem como se é realmente uma

ação simples e de baixo custo (Lofti, 1988; Karim et al, 1994).

São insuficientes as informações disponíveis sobre os benefícios para a saúde da

criança, da rotina do monitoramento do crescimento, sendo necessário esclarecer se

alguns benefícios acumulados dessa rotina são resultados do monitoramento do

crescimento ou de outros aspectos do atendimento nas consultas de rotina (Garner et al,

2000). Porém, essa falta de suporte suficiente da literatura pode estar relacionada ao fato

de que os estudos têm sido feitos de modo inadequado, sem considerar todos os

aspectos importantes do monitoramento do crescimento, ou ao uso de técnicas

inadequadas, não só para realizar mensurações, como para promover intervenções e

educação materna. Mesmo assim, segundo Garner et al (2000), observa-se uma opinião

quase intuitiva e consolidada nas políticas atuais de que o monitoramento do

crescimento é benéfico e não apresenta prejuízos e que consiste em uma ação simples

cuja viabilidade, utilidade, relevância e efetividade são questões importantes para a

promoção dessa ação.

Lofti (1988) realizou uma excelente revisão sobre monitoramento do crescimento

destacando os aspectos relativos à efetividade da ação, seu objetivo e viabilidade.

Segundo esse autor há uma variação de definições e significado do monitoramento do

crescimento infantil na literatura. A falta de entendimento sobre o que seja monitorar o

crescimento e as confusões sobre seus objetivos podem acarretar falha na sua
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implementação e efetividade. Por isso não é surpresa que tantos programas e estudos

fracassem na prática e muitas ações de monitoramento do crescimento sejam

inadequadamente conduzidas e sem resultados benéficos (Lofti, 1988). O

monitoramento do crescimento não é vigilância ou avaliação nutricional (Lofti, 1988;

Karim et al, 1994). A vigilância nutricional é baseada na detecção da desnutrição pela

avaliação do estado nutricional, diagnóstico e reabilitações direcionadas a algumas

crianças (Lofti, 1988).

Segundo Ghosh (1986), além dos aspectos já citados anteriormente, outros são os

atributos essenciais para o sucesso de programas de monitoramento do crescimento

infantil: deve ser parte do cuidado primário; deve ser realizado, preferencialmente, em

visitas domiciliares; a supervisão deve ser feita com ênfase sobre a técnica aplicada e

contínuo treinamento; educação nutricional; tratamento das infecções ou outras doenças

que afetem o crescimento; a interpretação do gráfico deve ser seguida de apropriada

intervenção (uma vez que esta representa um dos mais importantes elementos e um dos

mais difíceis); disponibilidade de balança e cartão. A ação de monitoramento do

crescimento tem poucos benefícios sem a correta intervenção. Segundo Lofti (1988)

apenas pesar a criança não significa monitorar o crescimento, a mensuração sem a ação

constitui perda de tempo. Por outro lado, monitorar também não é apenas promover

intervenções, é preciso promover o crescimento.

Um outro fator citado na literatura que torna o monitoramento do crescimento uma ação

complexa é a grande diversidade de referências (gráficos) de crescimento disponíveis

(Zeferino et al, 2003; Soares, 2003). Além do NCHS – National Center of Health

Statistics, que é hoje o referencial utilizado internacionalmente, existem outras curvas e
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tabelas dificultando a comparação entre estudos e o entendimento dos profissionais

sobre o assunto, tais como a curva de Tanner (década de 70), as curvas de Santo André

(Zeferino et al, 2003), a nova referência do CDC – Centers for Disease Control and

Prevention para substituir o NCHS e a expectativa do novo padrão internacional de

crescimento da Organização Mundial de Saúde com crianças amamentadas (Soares,

2003).

O monitoramento do crescimento permite aumentar a utilização dos serviços que devem

ser acessíveis e aceitos pela comunidade, sendo realizado preferencialmente no

domicílio, dispensando o comparecimento das mães à unidade. Caso seja feito nos

serviços, deve ter acessibilidade, instalações, equipamentos e recursos humanos

suficientes para a demanda, pouco tempo de espera e um bom tempo para a consulta. Há

dúvidas quanto ao seu direcionamento, embora se sugera que seja principalmente

direcionado aos menores de 2-3 anos para não sobrecarregar os serviços (Gerein, 1988).

Gopaldas et al (1990) também citam que o sucesso do monitoramento do crescimento

depende da participação ativa das mães que devem ser adequadamente aconselhadas. O

resultado do monitoramento do crescimento depende da freqüência e qualidade da

interação profissional - mãe (Lofti, 1988).

Garner et al (2000) realizaram uma revisão minuciosa da literatura buscando evidências

de benefícios do monitoramento, tendo como critérios de inclusão: estudos

randomizados com monitoramento do crescimento regular (pelo menos 3 meses),

obtenção de mensurações, conversão para indicadores, comparação com gráficos,

intervenções realizadas e resultados obtidos. Os autores compararam monitoramento do

crescimento com e sem rotina, e com e sem gráfico. Encontraram apenas 2 estudos (na
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Índia e Lesotho) que se incluíam nestes critérios, sendo que nenhum avaliou o efeito do

monitoramento do crescimento sobre a morbimortalidade infantil, satisfação ou

ansiedade materna, intervenção e resultados. No estudo na Índia, não houve diferenças

significativas entre os dois grupos (submetido ao acompanhamento do crescimento e

outro não) em relação ao ganho de peso durante os 30 meses. Porém, em Lesotho, além

da pesagem, incluiu trabalho educativo sobre a curva de crescimento com as mães e

encontrou melhora significativa na capacidade das mães em avaliar a saúde da criança e

compreender o “caminho da saúde”.

Davies (2000), em seu comentário sobre a revisão de Garner et al (2000), chama a

atenção para um estudo feito por ele em 1983, sobre a pesagem de bebês em hospitais e

observou que os mesmos eram pesados com muita roupa, usando escalas incorretas de

peso, uso insuficiente dos gráficos e uma pouca compreensão da pesagem pelos

responsáveis pelo procedimento. Davies (2000)3 relata ainda que o monitoramento do

crescimento pode ser valioso método de monitoramento da saúde, porém, devem levar

em conta todas as exigências já expostas anteriormente para sua efetividade. O autor

termina seus comentários dizendo da importância de se fazer o monitoramento do

crescimento infantil mesmo sem benefícios decorrentes da falta de estudos adequados e

da realização incorreta na prática dos serviços.

Um outro estudo desenvolvido por Gerein et al (1991) avaliando 3 programas de saúde

no Zaire que usavam o acompanhamento do crescimento como ferramenta para detectar

crianças de risco e promover intervenções de saúde e nutrição, mostrou que o

monitoramento não foi realizado de forma efetiva em todas as suas etapas, o que

3 Comentário sobre o artigo de Garner et al., 2000, p. 200-201
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provavelmente justificou os resultados negativos obtidos na prática. Verificaram ainda,

que as crianças mais desnutridas, doentes e que viviam em condições de risco, eram

justamente aquelas atendidas com menos freqüência. Embora as mensurações de peso e

comprimento fossem corretamente feitas, em 1/3 das crianças com déficit de

crescimento não eram feitos questionamentos sobre as causas, além de não se promover

educação e motivação maternas e intervenções apropriadas com base nas informações

disponíveis nos próprios gráficos de crescimento. Observaram que as mães não

recebiam informações sobre o peso e o traçado da curva, os profissionais da saúde não

deixavam espaço em branco correspondente ao mês em que a criança não era pesada, as

mães das crianças de risco não recebiam aconselhamento e as consultas duravam de 2 a

10 minutos.

Gopaldas et al (1990) avaliaram o monitoramento do crescimento de crianças menores

de 6 anos na Índia com o objetivo de pesquisar o conhecimento das mães e dos

profissionais sobre o monitoramento do crescimento e se esse conhecimento aumentava

a cobertura e se tinha impacto sobre o estado de saúde da criança. Verificaram que em

14% dos cartões não havia registro de peso nos últimos 3 meses, em 13% o peso

registrado estava incorreto, que apenas 1% das 2300 mães (a maioria analfabeta)

podiam interpretar corretamente a direção da curva e que nenhum efeito adicional foi

observado quando se acrescentou o monitoramento do crescimento aos programas de

suplementação, bem como não ocorreu melhora significativa do estado nutricional das

crianças, mesmo quando doentes ou desnutridas, controlando-se os fatores de confusão

(renda, escolaridade e outros). A cobertura do monitoramento do crescimento

aumentava quando as mães e os profissionais de saúde eram capazes de interpretar o

gráfico de crescimento. Por outro lado, se as mães não compreendiam o monitoramento
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do crescimento e as intervenções indicadas, não era possível se obter elevada cobertura

e melhora no estado nutricional.

Gerein (1988) questiona os benefícios do uso do monitoramento do crescimento como

um importante elemento para aumentar a efetividade do cuidado de saúde e educação,

bem como sua praticabilidade. Isso ocorre possivelmente devido à ausência de estudos

bem desenhados ou que abordem algumas questões, as quais são pouco realizadas na

prática e que merecem atenção como o planejamento, treinamento, recursos humanos,

supervisão, administração, avaliação dos serviços de saúde da criança, a relação com

outras ações de saúde, cobertura e definição da população alvo. Segundo Gerein (1988,

tradução nossa) “o monitoramento do crescimento pode ser efetivo quando ele é

combinado com outros serviços [...]” ou quando realizado em condições ideais. Pode

acontecer que o acompanhamento do crescimento, em longo prazo, produza mudanças

profundas que nenhuma outra tecnologia simples pode alcançar, mas isso deve ser

pesquisado cuidadosamente.

Alguns aspectos relacionados pelos críticos questionando a razão e efetividade da ação

de monitoramento do crescimento são: falta de entendimento dos profissionais sobre a

técnica, inadequada cobertura, inapropriado uso das mensurações como fim e não como

um meio, ênfase sobre a antropometria e não sobre o crescimento, inapropriada

educação materna, falha no tratamento de infecções e outras intervenções, falha da

participação da família e comunidade no programa e não realização das demais ações de

saúde primária (Gerein, 1988). Outros erros e dificuldades mais comuns são a falta de

conhecimento para promover educação nutricional e de saúde às mães, diante dos

déficits de crescimento das crianças (Gerein, 1988; Gerein et al, 1991) ou sobre o
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próprio conceito de monitoramento do crescimento pelos profissionais (Ratis, 2003),

interpretação incorreta da curva e da tendência de crescimento, perda dos cartões pela

mãe, não ajuste das balanças antes da pesagem, falta de supervisão e treinamento, etc

(Gerein, 1988). Todas essas dificuldades tornam o monitoramento do crescimento uma

das ações mais difíceis de serem realizadas e por isso tantos autores ainda questionem

sua efetividade (Gerein, 1988; Gerein et al, 1991; Garner et al, 2000). O analfabetismo

constitui um dos maiores obstáculos para a efetividade e eficiência da implantação do

acompanhamento do crescimento, uma vez que interfere na capacidade das mães de

compreenderem as curvas de crescimento e o aconselhamento médico (Gopaldas et al,

1990).

Estima-se serem altos os custos com a ação de monitoramento do crescimento uma vez

que são necessários balança, cartões, treinamento, equipe adicional, equipamentos,

supervisão, administração, drogas (vitamina A, ferro, anti-helmíntico), terapia de

reidratação oral, entre outros (Gerein, 1988), sendo o treinamento e a supervisão, sem

dúvida, o que mais aumenta os custos (Lofti, 1988). Em revisão feita por Gopalan

(1985) foram reveladas muitas falhas na prática do monitoramento do crescimento, mas,

também foi possível a obtenção de benefícios quando essa ação era realizada

adequadamente. As principais dificuldades, além das citadas acima, foram: erro no

registro do peso no gráfico e tempo reduzido das consultas. Os profissionais estão mais

preocupados com a posição do que com a direção da curva e não sabem que atitudes e

conselhos devem ser dados às mães quando a criança não está ganhando peso. Matorell

et al (1994) relatam que o monitoramento do crescimento exige interpretação da

informação do peso, e as ações apropriadas a serem tomadas não são simples.
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O monitoramento do crescimento como uma estratégia global para o crescimento

infantil requer treinamento e supervisão para Avaliação, Análise e Ação a nível

comunitário, familiar e individual (“triplo A”), sem os quais o sucesso dessa estratégia é

pouco provável (Dixon, 1993). Com base em todas essas exigências para a prática dessa

ação e para que a mesma tenha impacto na saúde infantil, a autora propõe um modelo

com alguns aspectos importantes para a realização do monitoramento do crescimento

(efetividade), a fim de nortear as práticas dos serviços e a construção de estudos que

visem avaliar ou buscar os benefícios dessa ação estando aberto a críticas e sugestões:

Figura 2. Modelo para a avaliação da efetividade da ação de acompanhamento do

crescimento – aspectos importantes para a realização dessa ação. (proposto pela autora)
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Segundo Corso et al (1996) o acompanhamento do crescimento é essencial para a

articulação de atividades de prevenção e manutenção, dentre elas a promoção da

amamentação, imunização, controle de enfermidades mais freqüentes como a diarréia e

as infecções respiratórias agudas, pré-natal, planejamento familiar, práticas de cuidado

da criança e educação para a saúde. No entanto, o monitoramento do crescimento não

constitui atividade tão simples como aborda o Ministério da Saúde, devendo obedecer a

algumas exigências para que seja uma ação efetiva e de real impacto sobre a saúde e

nutrição das crianças. A prática das ações de atenção primária e integral à saúde da

criança, através dos programas e estratégias criados até então, requer qualificação de

recursos humanos (desde profissionais de nível superior a profissionais técnicos e

básicos), ações intersetoriais e avaliação periódica dos serviços de atenção básica, a fim

de verificar falhas na efetividade das ações e buscar medidas corretivas.

Portanto, faz-se necessário avaliar o monitoramento do crescimento e desenvolvimento

das crianças, especialmente daquelas com maior risco de retardo no crescimento,

promover ações de prevenção, promoção e tratamento de doenças, e também atacar o

problema em sua base geradora – a pobreza.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Avaliar a ação de monitoramento do crescimento das crianças menores de 1 ano,

em unidades de saúde do Estado de Pernambuco, em 1998.

3.2 Objetivos específicos

��Caracterizar as crianças quanto à situação demográfica e socioeconômica das

famílias;

��Avaliar a ação de monitoramento do crescimento, no que diz respeito a alguns

componentes da estrutura e processo;

��Avaliar a ação de monitoramento do crescimento de crianças em risco

nutricional
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4. MÉTODOS

4.1 Contextualização do local do estudo

O Estado de Pernambuco possuía em 1995 uma população total de 7.478.950

habitantes, sendo 156.229 de crianças menores de 1 ano (Secretaria de Saúde, 1996).

Apresenta uma imensa desigualdade sócio-econômica entre as regiões urbana e rural,

bem como condições de renda, moradia e escolaridade ainda muito deficientes,

especialmente no Interior Rural. Segundo o Ministério da Saúde (2003) a disparidade

entre as situações de saúde e nutrição das zonas urbanas e rurais é um aspecto que exige

ainda avanços. A renda familiar per capita (em salário mínimo) no Estado caracteriza-

se por ser extremamente baixa. De acordo com a Pesquisa Estadual sobre Saúde e

Nutrição - PESN (1997) cerca de 73,6% das famílias tinham renda inferior a 1 salário

mínimo, 60,9% na RMR e 70,6% no Interior Urbano. No meio rural cerca de 100% das

famílias pesquisadas não atingiam o rendimento de 1 salário mínimo (Pernambuco,

1998).

O saneamento básico também é bastante precário. Na RMR, 13,8% das residências não

possuíam água canalizada tratada, sendo que nos interiores urbano e rural isso ocorreu

em 19% e 85,5% dos domicílios, respectivamente. Em relação ao esgotamento sanitário,

1/3 das residências na RMR, 51,6% no Interior Urbano e nenhuma na zona rural

estavam ligadas à rede de esgoto sanitário. Quanto à escolaridade, cerca de 35,5% dos

maiores de 6 anos do Estado não sabiam ler e escrever, sendo no Interior Rural a

situação pior, com 86,7% analfabetos (Pernambuco, 1998).
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A mortalidade infantil (MI) era de 33/1000 nascidos vivos (n.v.) no Estado,

apresentando diferenças entre as áreas estudadas na PESN (1997), com valores de

20/1000 n.v. na RMR e 69/1000 n.v. no Interior Rural. Em 1995, as principais causas de

morte em menores de 1 ano em Pernambuco foram as afecções perinatais (21%), a

diarréia (14,66%) e a pneumonia (6,52%) (Secretaria de Saúde, 1996). A desnutrição

representava menos de 5% da mortalidade, isso porque não configura como causa direta

de morte, mas indiretamente através do enfraquecimento do organismo e aumento da

vulnerabilidade à doenças (Telarolli Júnior, 1997).

As prevalências de déficit estatural em relação ao padrão do NCHS ainda são elevadas

(Monteiro et al, 1995; Batista Filho e Rissin, 2003), com piores resultados em áreas

mais pobres, zonas rurais, regiões Norte e Nordeste, revelando o diferente quadro

econômico e social entre as regiões (Laurentino et al, 2003; Batista Filho e Rissin,

2003). Em Pernambuco, entre 1991 e 1997 observou-se uma queda no retardo do

crescimento de 18,8% para 11,1% e no déficit ponderal de 6,7% para 4,9%

(Pernambuco, 1998).

No Estado, a desnutrição atual (déficit peso/ idade) variou de 0,7% (desnutrição severa)

a 10,4% (desnutrição leve) em menores de 1 ano, sendo de 0,6% a 5,0% na RMR e de

0,7% a 13,4% no Interior. O nanismo nutricional (déficit altura/ idade) variou de 2,4%

(desnutrição severa) a 22,5% (desnutrição leve) em menores de 1 ano no Estado, com

1,3% a 19,0% na RMR e 3,1% a 24,3% no Interior. No Nordeste, segundo a Pesquisa

Nacional de Demografia e Saúde - PNDS (1996) o déficit estatural (< -2dp) no meio

urbano foi de 13% e no meio rural de 25,2%, valores que ultrapassam a média nacional

de 7,7% e 18,9%, respectivamente (Batista Filho e Rissin, 2003).
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O peso ao nascer é um importante indicador isolado das chances de sobrevivência

infantil e do estado nutricional nos primeiros anos de vida. No Nordeste, a prevalência

de baixo peso ao nascer foi de 9,4%, segundo a PNDS, podendo esse valor ser maior em

decorrência do desconhecimento do peso ao nascer em áreas mais carentes (Ministério

da Saúde, 2003). Segundo a PESN (1997) do Estado de Pernambuco, 7,9% das crianças

menores de 5 anos nasceram com baixo peso. O peso insuficiente foi observado entre

15,1% (rural) e 23,5% (RMR) (Pernambuco, 1998). Foi neste contexto sócio-econômico

e nutricional do Nordeste e Estado de Pernambuco que se desenvolveu o presente

estudo.

4.2 Desenho do estudo

Este estudo foi realizado a partir do banco de dados da Pesquisa “Atenção à Saúde

Materno-infantil no Estado de Pernambuco”, do ano de 1998, a qual tinha um caráter de

complementaridade às I (1991) e II (1998) Pesquisas Estaduais de Saúde e Nutrição

(Pernambuco, 2000). Caracteriza-se por um estudo do tipo transversal, abrangendo

unidades de saúde e demanda atendida de crianças menores de cinco anos da Região

Metropolitana do Recife (RMR) e o Interior do Estado, totalizando 120 unidades de

saúde e 1611 crianças.

Neste estudo foram selecionadas as crianças menores de 1 ano do referido banco, ao

todo 816 crianças e procedeu-se uma avaliação normativa da atenção primária . A ação

de monitoramento do crescimento foi considerada como condição “traçadora” uma vez

que representa o eixo integrador da estratégia Atenção Integral às Doenças Prevalentes

da Infância (AIDPI) e do Programa Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC).
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Como a avaliação de serviços constitui um processo complexo, a pesquisa sobre

“Atenção à Saúde Materno-Infantil no Estado de Pernambuco” necessitaria de uma

abordagem complementar para análises mais consistentes, contudo, é útil para fornecer

indicativos da efetividade dessa ação “traçadora”.

A metodologia dos “traçadores” proposta por Kessner et al.,em 1973, para avaliar a

qualidade da saúde, visa minimizar a complexidade dos serviços, e assim promover de

forma mais “simples” e “prática” a avaliação, a partir de problemas de saúde

considerados orientadores das práticas dos serviços. No entanto, estabeleceu-se para a

realização deste trabalho não um problema de saúde como “traçador” do funcionamento

dos serviços (modelo biomédico), mas uma ação de promoção e prevenção da saúde –

acompanhamento do crescimento – de acordo com o modelo assistencial de saúde

vigente no país. Também foram avaliadas as crianças em risco nutricional: baixo peso

ou peso insuficiente ao nascer, abaixo do percentil 10 (relação peso/ idade) e com curva

de peso horizontal ou descendente como sujeitos passivos desta ação.

Cangas et al. (1996) propuseram uma metodologia que permitisse a avaliação da

atenção primária à saúde, abordando várias metodologias criadas pelos principais

estudiosos no assunto, seqüenciada de modo organizado. Esta metodologia organiza o

processo de avaliação em etapas, descritas a seguir e que serviam de guia para o

desenvolvimento do presente estudo.

A primeira etapa na preparação do processo avaliativo, selecionou-se a condição

“traçadora” da qualidade da atenção, o qual foi escolhido baseado no impacto funcional,



���������	
�	��	 ��������	��	����	��	��������������	��	��������������	

������	

53

na facilidade de definição e diagnóstico, nas elevadas taxas de prevalência e nas

técnicas de manejo bem definidas e de fácil identificação dos riscos dos problemas

escolhidos. Posteriormente, definiu-se as dimensões da qualidade a avaliar, de acordo

com sua adequação às atividades e/ ou problemas de saúde selecionados, e os

indicadores disponíveis que puderam representar essas dimensões. Determinou-se com

cuidado esses indicadores e dimensões que compuseram as etapas de estrutura e

processo.

A segunda etapa representou a execução do processo com a aplicação dos instrumentos

de avaliação, a determinação dos desvios às normas existentes (organizacionais ou de

competência e desempenho). A terceira etapa proposta por Cangas et al (1996) não pôde

ser realizada neste estudo, mas consiste no seguimento e avaliação periódicos, a fim de

verificar as mudanças ocorridas após as medidas adotadas. Este estudo, vez que utilizou

dados secundários, não permitiu a realização desta última etapa. Cangas et al (1996)

consideram importante reconhecer que a avaliação deve ser um processo contínuo e, se

possível, padronizado, pois assim permite identificar melhorias na qualidade dos

serviços prestados, após a identificação dos problemas iniciais.

Utilizaram-se como metodologias principais, além da a organização metodológica para

avaliação do cuidado primário de Cangas et al., (1996), o modelo de avaliação da

qualidade dos serviços criado por Donabedian (1988) e a subdivisão de

Contandriopoulos et al., (1997). Utilizaram-se os dados para realizar a avaliação

normativa dessa ação e estimou-se de forma bastante reducionista alguns aspectos que

compõem as dimensões de qualidade, do cuidado primário e do acompanhamento do

crescimento, através de indicadores disponíveis, uma vez que a pesquisa necessitaria de
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um planejamento e uma abordagem complementar para obter uma avaliação mais

completa quanto ao aspecto da avaliação da qualidade. Escolheram-se como normas

explícitas, as do Ministério da Saúde e considerou-se também, para efeito de

consolidação da análise, outros estudos da literatura científica. Os indicadores e

dimensões de qualidade (o que avaliar) foram utilizados e classificados para compor as

etapas de estrutura e processo, propostas por Donabedian (1988) – estrutura, processo e

resultado - e as subdivisões propostas por Contandriopoulos et al (1997), o qual

subdividiu a estrutura em recursos materiais, físicos e humanos e o processo, em

dimensão técnica dos serviços, dimensão das relações inter-pessoais e dimensão

organizacional.

Com base nas exigências para a realização do monitoramento do crescimento, como

visto na revisão de literatura, aplicaram-se possíveis limitações para a atuação da ação,

caso os indicadores não sejam utilizados adequadamente. As classificações dos

componentes da avaliação que, foram organizados pela autora deste trabalho,

constituem-se em uma organização metodológica básica estando, portanto, aberta a

críticas, sugestões e reorganização, visto que as qualidades e características do cuidado

primário e monitoramento do crescimento são muito abrangentes e extensas como

descritos na revisão de literatura.
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Quadro 1. Seqüência metodológica de avaliação da ação de monitoramento do

crescimento no aspecto da estrutura dos serviços, baseada na revisão da literatura e nos

dados disponíveis da pesquisa.

ESTRUTURA
INDICADORES O QUE AVALIAR* NORMAS LIMITAÇÃO

Recursos Materiais
1. Balança funcionando 1. Na execução da

pesagem das crianças

2. Cartão da criança
suficiente

2. Na utilização do
cartão para
acompanhamento da
saúde, nutrição,
crescimento. e
desenvolvimento, e a
participação das mães
nesse processo

3. Existência de normas
para acompanhamento
do crescimento

A adequação de
recursos materiais para a
realização da ação de
acompanhamento do
crescimento

Ministério da Saúde
(M.S.)

3. No treinamento e
instrumento de consulta
em caso de necessidade

Recursos Humanos
1. Existência de equipe
multiprofissional

Abordagem
multiprofissional

Do M. S. 1. Para a integralidade
das ações

2. Treinamento em
atenção à criança

A adequação de
recursos humanos para a
realização da ação de
acompanhamento do
crescimento

Do M.S. 2. Na otimização do
atendimento

* Alguns aspectos relativos à avaliação da qualidade, porém, com abordagem reducionista em virtude da disponibilidade
dos dados e desenho da Pesquisa “Atenção à Saúde Materno-Infantil”.
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Quadro 2. Seqüência metodológica de avaliação da ação de monitoramento do

crescimento no aspecto do processo, baseada na revisão da literatura e nos dados

disponíveis da pesquisa.

PROCESSO
INDICADORES O QUE AVALIAR* NORMAS LIMITAÇÃO

Dimensão técnica dos serviços
1. Pesagem 1. Para o

acompanhamento da
evolução do peso

2. Medição do
comprimento

2. Para o
acompanhamento do
crescimento linear

3. Posse do cartão

As atividades técnicas
mínimas necessárias
para o acompanhamento
do crescimento
(qualidade científico-
técnica)

Do M.S.

3. Para o
acompanhamento da
evolução da criança em
diversos aspectos: peso,
ocorrência de
morbidades,
desenvolvimento,
situação vacinal,
situação de vitamina A e
amamentação.

5. Nº de pontos no
gráfico
6. Peso atual no gráfico
7. Registro do peso ao
nascer no cartão
8. Peso ao nascer no
gráfico
9. Solicitação do cartão
pelo profissional

Continuidade e
qualidade científico-
técnica

5 a 9. Na continuidade
do programa e,
portanto, perdendo sua
finalidade.

10. Atenção ao
crescimento na 1ª
consulta

Cuidado no primeiro
contato (“porta de
entrada”)

10. Na oportunidade
perdida para captação
precoce das crianças

11. Atenção
diferenciada à criança
de risco
12. Pesagem de todas as
crianças

11. Na identificação
precoce de problemas e
orientação
diferenciada.

13. Orientação a todas
as mães

Equidade (com respeito
às diferenças – segundo
o SUS) horizontal e
vertical

Do M.S.

12 e 13. Na
continuidade do
programa, identificação
de problemas, perde a
oportunidade da vinda
da criança ao serviço,
equidade.

Dimensão das relações interpessoais
1. Mães informadas
sobre o crescimento

Informação ao paciente
(comunicação médico-
paciente)

Do M.S. 1. Na participação das
mães na saúde e
nutrição de seus filhos
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(continuação)

PROCESSO
INDICADORES O QUE AVALIAR* NORMAS LIMITAÇÃO

Dimensão organizacional
1. Distância até a
unidade
2. Se foi atendida

Acessibilidade
geográfica e ao cuidado
do serviço de saúde

Do M. S. 1 e 2. No acesso as
ações de atenção
primária e tratamento de
doenças quando
necessário
(oportunidade perdida/
captação precoce)

3. Motivo da ida a US Continuidade 3. Na continuidade

4. Atendimento pelo
mesmo profissional

Continuidade e a
relação médico-
paciente

Do M.S.

4. Na relação médico-
paciente

* Alguns aspectos relativos à avaliação da qualidade, contudo, com abordagem reducionista em virtude da disponibilidade

dos dados e desenho da Pesquisa “Atenção à Saúde Materno-Infantil”.

4.3 Local da pesquisa

O estudo foi realizado nas 120 unidades de saúde de 18 municípios do Estado de

Pernambuco, que foram previamente selecionados para as I e II PESN, distribuídos na

RMR e Interior do Estado (anexo). Os municípios da RMR foram os seguintes: Recife,

Cabo, Jaboatão, Olinda e Paulista; e os municípios do Interior do Estado: Belém de São

Francisco, Bodocó, Caruaru, Camocim de São Félix, Goiana, Itaiba, Itaquitinga, Orobó,

Palmares, Panelas, Ribeirão. São Bento do Una e Triunfo.

4.4 Seleção da amostra e coleta de dados da Pesquisa “Atenção à Saúde Materno-

Infantil no Estado de Pernambuco”.

A unidade amostral do estudo foi constituída pelas unidades de saúde pertencentes à

rede pública, municipalizada ou não, de caráter ambulatorial, localizadas em 18

municípios da RMR e do Interior previamente selecionados para as I e II PESN. Das

252 unidades de saúde encontradas nestes 18 municípios (Quadro 3) decidiu-se estudar
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aproximadamente 50% delas, ou seja, 130 (73 da RMR e 57 do Interior do Estado). Não

foi possível realizar a entrevista com os diretores em 10 unidades de saúde (4 da RMR e

6 do Interior) , por motivo de ausência, sendo estas excluídas da análise. Entrevistaram-

se 69 diretores de unidades da RMR e 51 do Interior, totalizando 120 unidades

pesquisadas. Foram entrevistados também 108 profissionais responsáveis pelo

atendimento à criança (68 da RMR e 40 do Interior).

Quadro 3. Unidades de saúde do Estado, municípios selecionados e amostra pesquisada

da Região Metropolitana do Recife e do Interior do Estado. Pernambuco, 1998.

Unidades de saúdeEstratos
Estado Municípios

selecionados
Amostra

RMR 221 156 73
Interior 1007 96 57

Total 1228 252 130*
* Em 10 unidades de saúde não foi possível realizar a entrevista com os diretores, portanto

para o estudo a amostra foi composta por 120 unidades no Estado.

As unidades foram informadas da participação na pesquisa no momento da coleta, a fim

de evitar interferência que influenciasse na avaliação. Caso não fosse possível a

realização da entrevista em alguma unidade, era selecionada outra de mesmo nível

hierárquico e no mesmo município.

As unidades de saúde participantes eram de níveis hierárquicos 1 e 2, representadas por

postos, centros, casas de parto, unidades mistas, hospitais regionais, unidades do

Programa Saúde da Família e unidades do Programa de Saúde em Casa. O nível

hierárquico 1 constitui as unidades ambulatoriais menos complexas, com capacidade

para exercerem atividades simples de atenção à saúde, inclusive vacinação completa e

atendimento odontológico, sem disponibilidade de recursos auxiliares de diagnóstico e
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terapia. O nível hierárquico 2 representa as unidades ambulatoriais de média

complexidade, que oferecem, além das ações de nível 1, atendimento em clínica médica,

tocoginecologia e pediatria, incluindo procedimentos de média complexidade e exames

complementares de rotina. Das unidades de saúde estudadas no Estado, 35 eram de

nível hierárquico 1 (NH1), sendo 11 da RMR e 24 do Interior, e 85 (70,8%) de nível

hierárquico 2 (NH2), 58 da RMR e 27 do Interior.

As equipes de coleta de dados foram formadas por profissionais de nível superior que se

submeteram a uma seleção prévia. Os 15 entrevistadores selecionados foram

previamente treinados para o trabalho de campo. A coleta de dados foi realizada no

período de 18 de outubro a 18 de dezembro de 1998. Inicialmente, eram entrevistados

os responsáveis pelas unidades e pelo atendimento às crianças, e, posteriormente, as

mães ou acompanhantes, logo após o atendimento pelo serviço. Para a coleta dos dados

foram utilizados como instrumento 5 formulários, entre eles, um referente à criança e

outro à unidade de saúde, cada qual possuindo um manual de instruções para orientação

e padronização do preenchimento.

Os questionários eram revisados 3 vezes: primeiro, pelo próprio entrevistador no

momento da entrevista; segundo, pelo supervisor; e terceiro, pela equipe técnica do

Departamento de Nutrição da UFPE (a qual realizava o feedback para a equipe de

campo).

A equipe de trabalho de campo era constituída por um coordenador de área, 2

supervisores e uma coordenação geral no Departamento de Nutrição da UFPE. Após o



���������	
�	��	 ��������	��	����	��	��������������	��	��������������	

������	

60

trabalho em cada unidade era preenchida uma planilha de controle de trabalho de campo

para acompanhar a cobertura da amostra por unidade e por município.

4.5 Variáveis estudadas

• Espaço geográfico do estudo: refere-se à localização das unidades de saúde

estudadas. As referidas unidades estavam localizadas na RMR e no Interior do

Estado.

4.5.1 Relacionadas às crianças menores de 1 ano

• Idade: as crianças foram distribuídas em 2 grupos: menores de 6 meses e de 6 a

menores de 12 meses, excluindo, portanto aquelas que tinham os 12 meses

completos.

• Sexo: classificaram-se as crianças em sexo masculino e feminino.

• Peso ao nascer : refere-se à categorização das crianças de acordo com o peso ao

nascer, sendo divididas da seguinte forma: crianças que nasceram com baixo

peso – menos de 2500g; crianças que nasceram com peso insuficiente – 2500g a

2999g ; e crianças que nasceram com peso normal - acima ou igual a 3000g.

• Posição do ponto de peso atual (Percentil peso para idade): relaciona-se com o

estado nutricional atual das crianças, no qual aquelas com peso para a idade

abaixo do percentil 10 são consideradas desnutridas ou em risco nutricional;

aquelas com peso para a idade entre o percentil 10 e 90 são consideradas com

estado nutricional normal e aquelas acima do percentil 90 estão com sobrepeso.
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• Direção da curva de peso atual: refere-se à direção da inclinação da curva de

peso no gráfico do cartão no momento da entrevista. Consideraram-se os três

sentidos descritos no guia do cartão, apresentando, portanto, a curva descendente

como risco nutricional, por representar perda de peso; a curva horizontal como

risco nutricional, por não haver ganho de peso, e a curva ascendente

representando ganho de peso, favorecendo o estado nutricional.

4.5.2 Relacionadas às mães ou responsáveis pelas crianças menores de 1 ano

• Idade: As mães ou responsáveis pelo cuidado das crianças foram divididas nas

seguintes faixas etárias: menores de 19 anos; de 20 a 24 anos; de 25 a 29 anos e

de 30 ou mais.

• Cuidados com a criança: foi verificado se as crianças eram cuidadas pela mãe

biológica ou não. Classificadas como: sim, para as mães biológicas e não, para

as mães não biológicas.

• Nível de instrução: classificaram-se as mães como analfabetas, 1º grau

incompleto, 1º grau completo e/ ou 2º grau incompleto, 2º grau completo e/ ou

superior.

• Ocupação: refere-se ao trabalho das mães. Categorizou-se como: donas de casa e

aquelas que exerciam alguma atividade profissional em tempo integral ou parcial

fora de casa ou dentro de casa.
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4.5.3 Relacionadas às condições socioeconômicas e demográficas das famílias

• Número de crianças menores de 5 anos em casa: considerou-se o número de

crianças menores de 5 anos por família da seguinte forma: 1 criança, 2 crianças e

3 ou mais crianças menores de 5 anos em cada casa.

• Renda per capita: refere-se à renda individual (obtida dividindo-se a renda

familiar pelo número de membros da família) e classificou-se em: Indivíduos

que percebiam menos de 0,25 do salário; entre 0,25 a menos de 0,50 do salário;

entre 0,50 a menos de 1 salário mínimo; entre 1 ou mais salário mínimo.

4.5.4 Relacionadas à estrutura dos serviços de saúde

• Existência de balança : refere-se à disponibilidade ou não de balança pesa-bebê

na unidade de saúde que esteja funcionando ou não. Classificou-se em: sim,

funcionando; sim, não funcionando; e não tem.

• Existência de cartão da criança e se é suficiente: se a unidade possui cartão da

criança e se a quantidade disponível é suficiente para atender a demanda.

Classificou-se em: sim (possui o cartão) e não (não possui o cartão); sim (é

suficiente) e não (não é suficiente).

• Existência de normas para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento:

refere-se à existência ou não de normas do Ministério da Saúde para o
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acompanhamento do crescimento na unidade de saúde. Classificou-se em: sim

(possui a norma) e não (não possui a norma).

• Profissionais sem treinamento para o atendimento à criança: verificou-se entre o

quadro de profissionais destinados ao atendimento das crianças quantos deles

não haviam sido treinados para essa finalidade. Informa também a quantidade de

profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e nutricionistas

destinados ao atendimento das crianças (equipe multiprofissional).

4.5.5 Relacionadas ao processo de acompanhamento do crescimento das crianças nas

unidades de saúde

• Pesagem: informa se a criança foi ou não pesada no atendimento do serviço no

dia da entrevista. Classificou-se como: sim (foi pesada) e não (não foi pesada).

• Medição do comprimento: informa se a criança teve o seu comprimento medido

no atendimento no dia da entrevista no serviço de saúde. Classificou-se como:

sim (foi medido o comprimento) e não (não foi medido o comprimento). Estas

variáveis também foram analisadas segundo a idade das crianças (menores de 6

meses e de 6 a menores de 12 meses).

• Posse do cartão: informa se as crianças possuem ou não o cartão da criança do

Ministério da Saúde. Classificou-se como: sim, trouxe (possui o cartão e

apresentou no dia da entrevista); sim, não trouxe (possui o cartão, mas não o

levou no dia da entrevista); e não tem (não possui o cartão).
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• Local de recebimento do cartão: informa o local onde a criança recebeu o cartão

de acompanhamento, considerando-se os seguintes locais: unidade de saúde e

maternidade.

• Percentual de pontos marcados no gráfico: relaciona a quantidade de pontos

marcados no gráfico de peso para a idade de acordo com o calendário mínimo de

consultas do Ministério da Saúde. A criança deveria ter no primeiro ano

comparecido 7 vezes ao serviço, para acompanhamento, respeitando as seguintes

datas do Ministério da Saúde: 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9

meses e 12 meses.

• Peso atual marcado no gráfico: informa, dentre aquelas crianças que foram

pesadas no dia da entrevista, quantas tiveram o peso marcado no gráfico.

Classificou-se como: sim (foi marcado) e não (não foi marcado).

• Registro do peso ao nascer no cartão: indica se o peso ao nascer da criança foi

registrado ou não na parte anterior do cartão. Classificou-se como: sim (tem o

registro do peso ao nascer no cartão) e não (não tem o registro).

• Peso ao nascer pontuado no gráfico: Indica, dentre as crianças que tinham o

registro do peso ao nascer na parte anterior do cartão, quantas tiveram esse peso

pontuado no gráfico. Classificou-se como: sim (tem o peso ao nascer no gráfico)

e não (não tem o peso ao nascer no gráfico).
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• Solicitação do cartão pelo profissional: informa sobre os profissionais que

atenderam as crianças e requisitaram o cartão à mãe.

• Conduta relativa ao monitoramento do crescimento na 1ª consulta: informa,

dentre as crianças que tiveram a 1º consulta no dia da entrevista, quantas foram

pesadas, medidas, tiveram o peso atual marcado no gráfico e se as mães

receberam alguma orientação sobre o seu crescimento.

• Atenção diferenciada à criança de risco: considerou-se como criança de risco

aquela com baixo peso ou peso insuficiente ao nascer e crianças abaixo do P10

ou acima do P90 para peso/ idade. Foram analisadas as seguintes variáveis:

pesagem, medição do comprimento, peso atual no gráfico de crescimento, peso

ao nascer no gráfico, informação às mães sobre o crescimento.

• Conhecimento da mãe sobre o crescimento da criança: refere-se ao fato da mãe

ou responsável pela criança ter recebido ou não alguma informação sobre o

crescimento da criança, referente aos aspectos: peso, comprimento e ponto do

peso marcado no gráfico. Classificou-se como: sim (foi informada) e não (não

foi informada).

• Distância até à unidade: informa o tempo em deslocamento até a unidade de

saúde. Categorizou-se como: até 30 minutos a pé, mais de 30 minutos a pé, uma

condução, mais de uma condução e outros meios.
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• Atendimento e motivo da ida à unidade: informa se a criança foi atendida ou não

naquele dia da entrevista. Classificou-se como: sim (foi atendida) e não (não foi

atendida), e o(s) motivo(s) da ida à unidade classificou-se em: vacinação, rotina,

doença, suplementação alimentar.

• Atendimento pelo mesmo profissional: informa com que freqüência a criança é

atendida pelo mesmo profissional. Categorizou-se em: sempre, às vezes, nunca e

1º consulta.

4.6 Processamento e análise dos dados

Inicialmente, foi criado um banco de dados das crianças menores de 1 ano. A seguir,

foram realizadas análises com as variáveis anteriormente descritas, utilizando o

Software Epinfo, versão 6.04. As tabelas e gráficos foram apresentados usando os

valores absolutos e respectivos percentuais.

4.7 Considerações éticas

Para a sua realização, a pesquisa sobre “Atenção à Saúde Materno-infantil no Estado de

Pernambuco” obteve a aprovação do Conselho de Ética, bem como o consentimento das

mães ou acompanhantes para participarem das entrevistas.
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5. RESULTADOS

5.1 Variáveis relacionadas às crianças menores de 1 ano.

A tabela 1 apresenta a distribuição das crianças menores de 1 ano, segundo a idade, o

sexo e o peso ao nascer. A amostra foi constituída por 816 crianças, sendo que 55,5%

tinham menos de 6 meses e 44,5% tinham de 6 a menos de 12 meses. Em relação ao

sexo, a amostra se apresentou homogênea com 51,8% de crianças do sexo masculino e

48,2% do sexo feminino no Estado. Nos estratos estudados a amostra também se

manteve homogênea em relação à idade e ao sexo da criança. Do total da amostra,

8,2% das crianças nasceram com baixo peso (<2500g), 20,9% com peso insuficiente

(2500g a 2999g) e 70,9% com peso normal (� 3000g). Em relação aos dois estratos, na

RMR 9,7% e 21,8% das crianças nasceram com baixo peso e peso insuficiente,

respectivamente, e, no Interior, o baixo peso ao nascer ocorreu em 5,6% das crianças e

o peso insuficiente em 19,6%.

Tabela 1. Distribuição das crianças menores de 1 ano, por idade, sexo e peso ao

nascer, segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n= 816 % n= 454 % n= 362 %
Idade (meses)

< 6 453 55,5 260 57,3 193 53,3
6�12 363 44,5 194 42,7 169 46,7

Sexo
Masculino 423 51,8 234 51,5 189 52,2
Feminino 393 48,2 220 48,5 173 47,8

Peso ao nascer
< 2500 48 8,2 35 9,7 13 5,6
2500 – 2999 124 20,9 79 21,8 45 19,6
�3000 420 70,9 248 68,5 172 74,8

Total 592* 100,0 362 100,0 230 100,0
* 224 crianças não tinham o registro do peso ao nascer no cartão (78 RMR e 146 Interior).
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De acordo com a posição da curva de peso das crianças, aferida no dia da consulta, ao

nível de Estado, 6,8% delas encontravam-se com peso para a idade abaixo do percentil

10 e 14,5% acima do percentil 90, o que é sugestivo de risco nutricional e/ou

desnutrição e risco nutricional e/ou sobrepeso, respectivamente. Na RMR, 5,2%

estavam abaixo do percentil 10 e 19,3% acima do percentil 90. No Interior esses

valores se inverteram: quase o dobro (9,6%) das crianças apresentava risco nutricional

e/ou desnutrição e menos da metade (6,4%) estava em risco nutricional e/ou sobrepeso.

Ainda em relação ao estado nutricional, 10,6% estavam com a curva de peso em

direção descendente e 11,5% em direção horizontal. Na RMR, 11,6% e 15,2% estavam

com curva de peso em direção descendente e horizontal, respectivamente, revelando

comportamento semelhante ao do Estado. No Interior, esses percentuais foram bem

menores (8,9% e 5,0%, respectivamente) (Tabela 2).

Tabela 2. Posição e direção da curva de peso atual no gráfico de crescimento das

crianças menores de 1 ano, segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco,

1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n % n % n %
Posição do ponto de
peso atual

Acima do P90 36 14,5 30 19,3 6 6,4
Entre P10 e P90 196 78,7 117 75,5 79 84,0
Abaixo de P10 17 6,8 8 5,2 9 9,6

Total 249* 100,0 155 100,0 94 100,0
Direção da curva de
peso atual

Ascendente 169 77,9 101 73,2 68 86,1
Descendente 23 10,6 16 11,6 7 8,9
Horizontal 25 11,5 21 15,2 4 5,0

Total 217* 100,0 138 100,0 79 100,0
* Das 816 crianças, apenas 249 tinham a posição do peso atual assinalado no cartão e 217 tinham a

marcação do peso anterior e atual.
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5.2 Variáveis relacionadas às mães ou responsáveis pelas crianças menores de 1

ano.

Na tabela 3 estão descritas as características das mães ou responsáveis pelas crianças.

A grande maioria das crianças era cuidada pela mãe biológica (96,2%), o mesmo

ocorrendo na RMR e no Interior do Estado. As mães adolescentes com menos de 19

anos representavam 25,1% da amostra no Estado, porém, na RMR o percentual foi

mais elevado (28,1%). Aquelas com idade entre 20 e 24 anos e 25 e 29 anos,

apresentavam percentuais bastante aproximados nos dois estratos geográficos

estudados, enquanto o percentual das mães com 30 anos ou mais foi mais acentuado no

Interior do que na RMR (19,2% e 15,1% , respectivamente).

Tabela 3. Distribuição das crianças menores de 1 ano, segundo a idade das mães ou

responsáveis e os cuidados com a criança, segundo a localização do serviço de saúde,

Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n % n % n %
Idade (anos)

< 19 204 25,1 127 28,1 77 21,4
20-24 287 35,3 162 35,8 125 34,7
25-29 184 22,7 95 21,0 89 24,7
�30 137 16,9 68 15,1 69 19,2

Total 812* 100,0 452 100,0 360 100,0
Cuidados com a
criança

Mãe biológica 785 96,2 437 96,3 348 96,1
Outra 31 3,8 17 3,7 14 3,9

Total 816 100,0 454 100,0 362 100,0
* 4 idades ignoradas (2 da RMR e 2 do Interior).

Em relação ao nível de instrução das mães ou responsáveis pelas crianças, 11,7% eram

analfabetas e a grande maioria tinha o 1º grau incompleto (61,1%). Em relação aos
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outros espaços geográficos verificou-se maior percentual de mães analfabetas no

Interior (15,9%). Grande parte das mães era dona de casa (83%) e apenas 17%

exerciam alguma atividade profissional no Estado. A RMR e o Interior pouco se

diferenciaram do Estado, com relação a essas duas variáveis (Tabela 4).

Tabela 4. Distribuição das mães ou responsáveis pelas crianças menores de 1 ano, de

acordo com o nível de instrução e a ocupação, segundo a localização do serviço de

saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n % n % n %
Nível de instrução

Analfabeta 95 11,7 38 8,4 57 15,9
1ºgrau incompleto 497 61,1 282 62,2 215 59,7
1º grau completo e/ ou 2º
grau incompleto

124 15,3 80 17,7 44 12,2

2º grau completo e/ ou
superior

97 11,9 53 11,7 44 12,2

Total 813* 100,0 453 100,0 360 100,0
Ocupação

Dona de casa 677 83,0 381 83,9 296 81,8
Ativid. profissional

Tempo integral 56 6,9 30 6,4 26 8,0
Tempo parcial 58 7,1 29 6,6 29 7,2
Dentro de casa 25 3,0 14 3,1 11 3,0

Total 816 100,0 454 100,0 362 100,0
* 3 mães não revelaram o nível de instrução (1 da RMR e 2 do Interior).

5.3 Variáveis relacionadas às condições socioeconômicas e demográficas das

famílias.

As famílias dos dois estratos estudados com apenas uma criança menor de 5 anos

variaram de 53,3% (Interior) a 59,7% (RMR) e cerca de 10% tinham 3 ou mais

crianças nesta faixa etária para a amostra como um todo. A análise da renda

demonstrou que os percentuais se mantiveram semelhantes em todos os estratos para as
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categorias de renda analisadas, com exceção da primeira (menor que 0,25 de salário

mínimo), que apresentou maior percentual no Interior (33,6%) em relação a RMR

(23,8%) (Tabela 5).

Tabela 5. Número de crianças menores de 5 anos por residência e renda per capita

(em salário mínimo), segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n % n % n %
Nº crianças < 5anos

1 464 56,9 271 59,7 193 53,3
2 266 32,6 140 30,8 126 34,8
� 3 86 10,5 43 9,5 43 11,9

Total 816 100,0 454 100,0 362 100,0
Renda per capita* (s.m.)

< 0,25 196 28,4 87 23,8 109 33,6
0,25 – 0,49 237 34,4 129 35,3 108 33,4
0,50 – 1,00 175 25,4 105 28,8 70 21,6
� 1,00 81 11,8 44 12,1 37 11,4

Total 689** 100,0 365 100,0 324 100,0
* Renda calculada com base no salário mínimo da época (R$ 130,00).

** 127 famílias não informaram a renda total não sendo possível incluí-las para o cálculo da renda per

capita (89 da RMR e 38 do Interior).

5.4 Variáveis relacionadas à estrutura dos serviços de saúde.

Nas 91,7% (110) das unidades pesquisadas, os diretores afirmaram que o serviço

dispunha de balança pesa-bebê, mas em 7,5% delas a balança não funcionava e em

8,3%, os diretores revelaram que não existia esse equipamento no serviço. Na RMR,

89,8% (62) das unidades apresentavam balança funcionando, em 6 (8,7%) a balança

não funcionava e apenas 1 unidade não possuía o equipamento. Porém, no Interior,

76,5% (39) possuíam balança funcionando, em 3 (5,9%) a balança não funcionava e

em 9 (17,6%) unidades, os diretores disseram não dispor do equipamento. Quanto ao

cartão da criança, estava disponível em 90% das unidades no Estado, com percentuais
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de 97,1% para a RMR e 80,4% para o Interior. Com relação à falta de cartão na

unidade, chama atenção para o Interior, onde 19,6% não possuíam esse instrumento

contra 2,9% na RMR e 10% no Estado. Quando se questionou se a quantidade de

cartões disponíveis na unidade era suficiente para a demanda, a maioria dos diretores

(mais de 90%) afirmou que atendia a necessidade, em todos os estratos analisados.

Com relação à existência de normas para o acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento, 86 (75,4%) das unidades não dispunham dessas normas, sendo 51

(78,5%) na RMR e 35 (71,4%) no Interior (Tabela 6).

Tabela 6. Existência de balança pesa-bebê, cartão da criança e normas para

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento nas unidades, segundo a

localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR Interior
Variáveis n= 120 % n= 69 % n= 51 %

Balança pesa-bebê
Sim, funcionando 101 84,2 62 89,8 39 76,5
Sim, não funcionando 9 7,5 6 8,7 3 5,9
Não tem 10 8,3 1 1,5 9 17,6

Cartão da criança
Sim 108 90,0 67 97,1 41 80,4

Suficiente 101 93,5 62 92,5 39 95,1
Não suficiente 7 6,5 5 7,5 2 4,9

Não 12 10,0 2 2,9 10 19,6
Normas para acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento

Sim 28 24,6 14 21,5 14 28,6
Não 86 75,4 51 78,5 35 71,4

Total 114* 100,0 65 100,0 49 100,0
* 6 unidades de saúde estavam sem informação quanto às normas (4 da RMR e 2 do Interior).

De acordo com a tabela 7 verifica-se que mais de 70% dos médicos responsáveis pelo

atendimento às crianças nas unidades, em todos os estratos, não foram treinados nas

ações de assistência à saúde da criança. Para o profissional de enfermagem, em torno

de 50% não apresentaram treinamento nesta função. Entre os auxiliares de
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enfermagem, 84,3% na RMR e 71,1% no Interior não receberam treinamento das ações

de assistência à criança. Das 385 atendentes, 262 (68%) não foram treinadas para

atender às crianças no Estado, sendo 174 (65,9%) na RMR e 88 (72,7%) no Interior.

Chama a atenção o reduzido número de profissionais nutricionistas no Estado (apenas

10) como membro da equipe de saúde, no atendimento à criança.

Tabela 7. Distribuição dos profissionais não treinados nas ações de assistência às

crianças menores de 1 ano, segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco,

1998.

Estado RMR Interior
Não

treinados
Não

treinados
Não

treinados
Profissionais não

treinados Total
%

Total
%

Total
%

Médicos 211 110 101
Enfermeiras 82 54 28
Aux. enfermagem 231 134 97
Nutricionistas 10 1 9
Atendentes 385

75,4
51,2
78,8
60,0
68,0 264

76,4
50,0
84,3

100,0
65,9 121

74,3
53,6
71,1
55,6
72,7

5.5 Variáveis relacionadas ao processo de acompanhamento do crescimento das

crianças nas unidades de saúde.

No que diz respeito à atenção ao crescimento da criança (Tabela 8), cerca de metade

delas haviam sido pesadas no dia da entrevista, com maior freqüência na RMR (58,8%)

do que no Interior (46,0%). Com relação à medição do comprimento, apenas 21,0%

das crianças haviam sido medidas naquele dia da entrevista, sendo que no Interior essa

situação foi mais crítica (13,9% contra 26,7% na RMR). Quando se analisa a atenção

ao crescimento da criança em função da idade, observa-se um discreto decréscimo na

freqüência da pesagem e da medição segundo a idade, com valores mais críticos no
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Interior. Enquanto no Estado e na RMR a freqüência de pesagem das crianças esteve

acima de 50%, no Interior atingiu 46% e, com relação à medição do comprimento, para

o Estado e RMR a freqüência variou de 20,2% a 28,0% nas duas faixas etárias

consideradas e no Interior não ultrapassou os 15%.

Tabela 8. Atenção ao crescimento das crianças menores de 1 ano na amostra e por

idade, segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorAtenção ao crescimento n % n % n %
Pesagem

Sim 402 53,1 247 58,8 155 46,0
Não 355 46,9 173 41,2 182 54,0

Total 757* 100,0 420 100,0 337 100,0
Medição do comprimento

Sim 159 21,0 112 26,7 47 13,9
Não 598 79,0 308 73,3 290 86,1

Total 757* 100,0 420 100,0 337 100,0
Pesagem e medição/ idade
Pesagem

<6 meses
Sim 231 54,9 149 61,3 82 46,1
Não 190 45,1 94 38,7 96 53,9

Total 421 100,0 243 100,0 178 100,0
6�12 meses

Sim 171 50,9 98 55,4 73 45,9
Não 165 49,1 79 44,6 86 54,1

Total 336 100,0 177 100,0 159 100,0
Medição

<6 meses
Sim 91 21,6 68 28,0 23 12,9
Não 330 78,4 175 72,0 155 87,1

Total 421 100,0 243 100,0 178 100,0
6�12 meses

Sim 68 20,2 44 24,9 24 15,1
Não 268 79,8 133 75,1 135 84,9

Total 336 100,0 177 100,0 161 100,0
* Considerando apenas as crianças que receberam atendimento no dia da entrevista.

Dentre as crianças estudadas, 81,2% apresentaram o cartão no momento da entrevista,

sendo 88,7% na RMR e 71,9% no Interior. Porém, 22,9% das mães ou responsáveis,

no Interior, afirmaram ter o cartão, mas não o levaram naquele dia, contra 8,9% na
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RMR. Apenas 2,4% e 5,2% não tinham o cartão de acompanhamento da criança na

RMR e no Interior, respectivamente. (Tabela 9).

Tabela 9. Posse do cartão das crianças menores de 1 ano na amostra, segundo a

localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorPosse do cartão n % n % n %
Sim, trouxe 662 81,2 402 88,7 260 71,9
Sim, não trouxe 123 15,1 40 8,9 83 22,9
Não tem 30 3,7 11 2,4 19 5,2

Total 815* 100,0 453 100,0 362 100,0
* 1 caso da RMR sem informação.

O cartão da criança teve duas fontes de distribuição: a unidade de saúde e a

maternidade, variando em torno de 50%, com discretas diferenças entre elas (Tabela

10).

Tabela 10. Distribuição das crianças menores de 1 ano, segundo o local onde recebeu

o cartão e a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorLocal onde recebeu
o cartão n % n % n %

Unidade de saúde 376 48,6 190 43,6 186 55,0
Maternidade 398 51,4 246 56,4 152 45,0

Total 774* 100,0 436 100,0 338 100,0
* Das 785 mães que possuíam o cartão da criança, 774 informaram o local de recebimento do mesmo.

Na tabela 11 estão os percentuais de pontos marcados no gráfico de crescimento de

acordo com as consultas programadas para o primeiro ano de vida da criança pelo

Ministério da Saúde. As crianças com menos de 15 dias de vida não tinham nenhum

ponto marcado no gráfico. Para as crianças entre 15 dias e 1 mês, 46,9% não tinham

nenhum ponto marcado, 36,7% possuíam 1 ponto e apenas 14,3% tinham os 2 pontos
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recomendados. Dentre as crianças com 1 mês até 2 meses, 41,4% não tinham nenhum

ponto marcado, 34,3% tinham apenas 1, 15,7% tinham 2 pontos e 8,6% possuíam os 3

pontos recomendados. Naquelas com idade entre 2 meses até 4 meses, 31,8% não

tinham nenhum ponto marcado e apenas 7,8% tinham os 4 pontos recomendados. Nas

crianças com 4 a 6 meses, 26,3% ainda não tinham pontos no gráfico e apenas 9,3%

tinham os 5 pontos recomendados. Entre as crianças com 6 a 9 meses, 23,1% não

possuíam nenhum ponto no gráfico e apenas 9% tinha os 6 pontos recomendados. Dos

9 a menos de 12 meses, 15,8% não tinham pontuação no gráfico e apenas 10,8%

tinham os 7 pontos recomendados.
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Em relação ao registro do peso ao nascer no cartão, aproximadamente 90% das crianças

dos estratos geográficos estudados tinham a anotação desta informação. Porém, quando

se indagou se o peso ao nascer havia sido registrado no gráfico, notou-se que menos da

metade apresentava esse registro. Das crianças que haviam sido pesadas no dia da

entrevista, no Estado, 58,2% tiveram o peso marcado no gráfico (57,9% na RMR e

58,7% no Interior) (Tabela 12).

Tabela 12. Registro do peso ao nascer no cartão das crianças menores de 1 ano e

pontuação do peso ao nascer e do peso atual no gráfico de crescimento, segundo a

localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorVariáveis n % n % n %
Registro do PN no
cartão

Sim 592 89,4 362 90,0 230 88,5
Não 70 10,6 40 10,0 30 11,5

Total 662* 100,0 402 100,0 260 100,0
Pontuação do PN no
gráfico

Sim 261 44,1 168 46,4 93 40,4
Não 331 55,9 194 53,6 137 59,6

Total 592 100,0 362 100,0 230 100,0
Peso atual no gráfico

Sim 234 58,2 143 57,9 91 58,7
Não 168 41,8 104 42,1 64 41,3

Total 402** 100,0 247 100,0 109 100,0
* Considerando apenas aquelas que apresentaram o cartão no dia da entrevista.

** Considerando apenas as crianças que foram pesadas no dia da entrevista.

Entre os profissionais que fizeram o atendimento às crianças, os enfermeiros e os

auxiliares de enfermagem foram os que mais solicitaram das mães ou responsáveis o

cartão da criança (acima de 85% na RMR e no Estado como um todo). No Interior, este

interesse foi mais freqüente entre os auxiliares de enfermagem (88,1%). Quanto aos

médicos, mais de 70% na RMR solicitaram o cartão, enquanto no Interior apenas 22,1%

o fizeram (Tabela 13).
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Tabela 13. Profissional responsável pelo atendimento às crianças menores de 1 ano,

segundo solicitação do cartão e localização do serviço de saúde, Pernambuco, 1998.

Solicitação do cartão
Estado RMR InteriorProfissional

n % n % n %
Médico 354 209 145
Enfermeiro 98 93 5
Aux. enfermagem 389 195 194
Nutricionista 3 0 3
Outro 142

47,2
88,8
88,7
66,7
56,3 65

74,2
91,4
89,2
0,0

64,6 77

22,1
40,0
88,1
66,7
49,4

Entre as crianças que vieram ao serviço de saúde para a 1ª consulta (Tabela 18), a

pesagem, medição do comprimento e a informação sobre o crescimento dada às mães,

foram mais freqüentes na RMR (64,4%, 31,1% e 36,4%, respectivamente), chegando a

superar três e quatro vezes o observado no Interior, principalmente no que diz respeito à

medição do comprimento e a informação à mãe sobre o crescimento do seu filho.

Apesar de apenas 44,9% dos profissionais do Interior terem realizado a pesagem das

crianças, 27,9% deles fizeram anotação desses pesos no gráfico dos respectivos cartões,

enquanto que dos 64,4% da RMR, 19,2% cumpriram com essa atividade.

Tabela 14. Atenção ao crescimento das crianças menores de 1 ano na 1ª consulta na

unidade , segundo a localização do serviço de saúde, Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorAtenção ao crescimento

n % n % n %
Pesagem 102 54,3 58 64,4 44 44,9
Medição do comprimento 38 20,2 28 31,1 10 10,2
Peso atual marcado no gráfico 52 22,4 28 19,2 24 27,9
Informação sobre o crescimento 40 21,5 32 36,4 8 8,2
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A atenção ao crescimento das crianças de risco, aquelas que nasceram com peso inferior

a 3000g foi bastante precária, principalmente nos municípios do Interior do Estado, com

aproximadamente metade das crianças tendo seu peso ao nascer pontuado no gráfico.

No dia da entrevista, a tomada de peso daquelas que nasceram com baixo peso

(<2.500g) foi realizada em 68,6% na RMR, no Interior este percentual foi de 38,5% e,

das que nasceram com peso insuficiente (2500g – 2999g), os valores corresponderam a

50,6% e 42,2%, respectivamente. A marcação desse peso atual no gráfico do cartão

para as que nasceram de baixo peso foi menos freqüente no Interior (30,8%) do que na

RMR (51,4%), enquanto para as de peso insuficiente ao nascimento foi mais freqüente

no Interior (44,4%) do que na RMR (31,6%). O comprimento das crianças de baixo

peso ao nascer foi medido em 34,3% na RMR e em 15,4% no Interior e, das que ao

nascimento tinham peso insuficiente, a aferição do comprimento se deu em 19,0% na

RMR e em 17,8% no Interior (Tabela 15).

Os resultados das avaliações acima referidos foram pouco revelados às mães ou

acompanhantes das crianças, principalmente no Interior, onde apenas 11,1% das que

tiveram filhos com peso insuficiente foram informadas, enquanto nenhuma recebeu

informação sobre o crescimento das que nasceram com peso inferior a 2500g. Na RMR,

esses percentuais variaram de 19,7% a 38,2%, respectivamente.

Considerando os esclarecimentos que deveriam ser prestados pelos mesmo profissionais

sobre a direção e posição da curva de peso, independente do peso ao nascer, a

prevalência de mães informadas foi também muito baixa no Interior, atingindo metade

ou muito menos daquela encontrada na RMR, principalmente em relação às condições

mais desfavoráveis para as crianças (curva descendente e horizontal, 14,3% e 25%,



���������	
�	��	 ��������	���	�����	��	�������������	��	��������������	
����������	

81

respectivamente, contra 31,3% e 66,7% da RMR). Entre as crianças com a situação

atual do peso abaixo do percentil 10 (relação peso para a idade), 62,5% das mães na

RMR receberam orientação dos profissionais de saúde para enfrentamento do problema,

e no Interior, apenas 11,1% tiveram acesso a esta orientação. Entre aquelas situadas

acima do P90, 63,3% contra 33,3% respectivamente, foram informadas e orientadas

sobre a condição dos seus respectivos filhos (Tabela 15).

Tabela 15. Atenção ao crescimento das crianças menores de 1 ano que nasceram com

BP (< 2500g) e PI (2500g – 2999g) e informações prestadas às mães sobre este

crescimento, segundo a localização do serviço de saúde, Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorAtenção ao crescimento e
informações prestadas às mães n % n % n %

Pontuação do PN no gráfico
<2500 23 47,9 17 48,6 6 46,2
2500-2999 65 52,4 43 54,4 22 48,9

Pesagem das crianças

< 2500 29 60,4 24 68,6 5 38,5
2500 – 2999 59 47,6 40 50,6 19 42,2

Peso atual no gráfico
< 2500 22 45,8 18 51,4 4 30,8
2500 – 2999 45 36,3 25 31,6 20 44,4

Medição do comprimento
< 2500 14 29,2 12 34,3 2 15,4
2500 – 2999 23 18,5 15 19,0 8 17,8

Informações/ orientações
Sobre o crescimento das crianças

< 2500 13 27,7 13 38,2 0 0,0
2500 – 2999 19 16,4 14 19,7 5 11,1

Sobre a direção da curva de peso
Descendente 6 26,1 5 31,3 1 14,3
Horizontal 15 60,0 14 66,7 1 25,0

Sobre a posição da curva de peso
Peso atual (< P10)* 6 35,5 5 62,5 1 11,1
Peso atual (> P90)* 21 58,3 19 63,3 2 33,3

(*) Relação peso/ idade

O percentual de mães ou responsáveis que tiveram acesso às informações sobre aspectos

do crescimento de suas crianças por parte dos profissionais de atendimento (Tabela 16)
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foi bastante reduzido, principalmente no Interior do Estado. Com relação ao peso,

comprimento e peso atual assinalado no gráfico, os valores no Interior corresponderam

a 15,5%, 25,5% e 19,4% respectivamente, encontrando-se para a RMR

aproximadamente o triplo desses valores (48%, 65,2% e 58%, respectivamente).

Tabela 16. Mães informadas pelos profissionais de atendimento sobre algumas

variáveis do crescimento das crianças menores de 1 ano, segundo a localização do

serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Mães informadas
Estado RMR InteriorVariáveis informadas às mães

n % n % n %
Peso 143 35,5 119 48,0 24 15,5
Comprimento 85 53,5 73 65,2 12 25,5
Ponto do peso marcado no gráfico 105 43,2 87 58,0 18 19,4

Na grande maioria dos casos, a unidade de saúde estava localizada a uma distância de

até 30 minutos a pé (79,3%) e em 12,4% dos casos era necessária uma condução para se

chegar à unidade de saúde. Quando analisados os dois estratos, verificou-se que na

RMR, 90,3% chegam à unidade de saúde em menos de 30 minutos caminhando e no

Interior, apesar de 77,4% irem a pé ao serviço, 11,9% destes caminham mais de 30

minutos, enquanto 21,5% necessitam de uma condução (Tabela 17).
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Tabela 17. Tempo e meio de locomoção da residência até a unidade de saúde, segundo

a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorTempo/ meio de locomoção até a
unidade de saúde n % n % n %

Até 30’ a pé 647 79,3 410 90,3 237 65,5
Mais de 30’ a pé 60 7,3 17 3,7 43 11,9
1 condução 101 12,4 23 5,1 78 21,5
Mais de 1 condução 4 0,5 3 0,7 1 0,3
Outros 4 0,5 1 0,2 3 0,8

Total 816 100,0 454 100,0 362 100,0

A maioria das crianças que compareceu ao serviço de saúde no dia da entrevista (Tabela

18) foi atendida (92,8%), fato que se confirmou nas áreas geográficas estudadas. Em

relação à visita ao serviço de saúde, 40,8% das crianças no Estado compareceram por

motivo de vacinação. No Interior, esse percentual foi um pouco mais elevado (48,3%).

A doença foi o segundo motivo referido para a ida à unidade, tanto no Estado (33%)

como um todo, como no Interior (37,6%). Na RMR destaca-se como segundo motivo a

visita de rotina (31,3%), (no Interior, apenas 5,8% compareceram ao serviço com essa

finalidade), seguida por doença (29,3%).

Tabela 18. Distribuição das crianças menores de 1 ano de acordo com o atendimento e

motivo da ida à unidade, segundo a localização do serviço de saúde. Pernambuco, 1998.

Estado RMR Interior
Variáveis n= 816 % n= 454 % n= 362 %

Atendimento
Sim 757 92,8 420 92,5 337 93,1
Não 59 7,2 34 7,5 25 6,9

Motivo da ida à unidade
Vacinação 333 40,8 158 34,8 175 48,3
Rotina 163 20,0 142 31,3 21 5,8
Doença 269 33,0 133 29,3 136 37,6
Supl. alimentar 1 0,1 0 0,0 1 0,3
Outro 50 6,1 21 4,6 29 8,0
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A maioria dos atendimentos foi realizada pelo mesmo profissional, representando mais

de 50% no Estado e na RMR, apesar de um percentual considerável de mães ou

responsáveis terem relatado que somente às vezes suas crianças eram acompanhadas

pelo mesmo profissional (18,5% no Estado, 15,8% na RMR e 21,8% no Interior) e,

entre 22,2% e 29,3% nada referiram sobre esta variável por se tratar da 1ª consulta de

seu filho (Tabela 19).

Tabela 19. Distribuição das crianças menores de 1 ano, segundo a freqüência de

atendimento do profissional e a localização do serviço de saúde, Pernambuco, 1998.

Estado RMR InteriorAtendimento pelo
mesmo profissional n % n % n %

Sempre 384 51,9 237 58,5 147 43,9
Ás vezes 137 18,5 64 15,8 73 21,8
Nunca 31 4,2 14 3,5 17 5,1
1ª consulta 188 25,4 90 22,2 98 29,2

Total 740* 100,0 405 100,0 335 100,0
* 17 mães não sabiam informar (15 da RMR e 2 do Interior).
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6. DISCUSSÃO

6.1 Estrutura dos serviços de saúde:

A avaliação em saúde consiste num julgamento de valor dos componentes de uma

intervenção (Contandriopoulos et al, 1997), direcionando essa avaliação para a

determinação da qualidade do cuidado de saúde, a partir das várias dimensões que a

compõe. Os dados coletados foram organizados para constituir os componentes da

estrutura e processo, bem como suas subdivisões, resultando nos quadros 1 e 2 já

abordados no capítulo de Métodos, os quais servirão de guia para avaliação da ação nas

unidades de saúde do Estado.

Neste trabalho foram avaliados apenas os recursos materiais e humanos em decorrência

dos dados disponíveis. Utilizaram-se como indicadores dos recursos materiais

indispensáveis à realização do monitoramento do crescimento, a existência de balança,

cartão da criança e normas do Ministério da Saúde. A balança representa a factibilidade

da ação, ou seja, sem a balança torna-se inviável obter o peso da criança e assim,

promover as demais etapas subseqüentes do processo (marcação no cartão, diagnóstico

do estado nutricional, aconselhamento, tratamento e promoção da saúde). No que diz

respeito a este recurso encontrou-se para o Estado uma carência de 16%, com maior

prejuízo para o Interior. Assim, não é de se admirar que cerca de metade das crianças

não tenha sido pesada, uma vez que o equipamento (balança) não estava disponível em

algumas unidades de saúde (US), com uma situação mais crítica no Interior. Por outro

lado, deveria haver também uma preocupação e sensibilidade dos profissionais em

requisitar esse equipamento para melhor desenvolver suas atividades.
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O cartão da criança se constitui instrumento de acompanhamento do seu processo de

saúde, nutrição, crescimento, desenvolvimento e importante para a participação das

mães nesse processo. No presente estudo, o estoque de cartão da criança foi considerado

suficiente em mais de 90% das US, superando os encontrados por Nóbrega (2003) nas

US e Macêdo (2003) nos Distritos Sanitários do Recife. Segundo Ghosh (1986) o

estoque regular, eficiente, a manutenção e reposição dos cartões, balanças e outros itens

são fundamentais para o sucesso do monitoramento do crescimento. Lofti (1986)

considera como condição básica para a viabilidade do monitoramento do crescimento

uma infra-estrutura adequada, que seja capaz de promover o uso da tecnologia

disponível de forma efetiva.

A existência das normas do Ministério da Saúde para o acompanhamento do

crescimento e desenvolvimento estava presente em apenas ¼ das unidades pesquisadas.

Nóbrega (2003), ao avaliar a implantação da ação de acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento em Centro de Saúde (CS) e Unidade de Saúde da Família (USF) no

Recife, encontrou 47,6% dos centros de saúde dispondo destas normas, enquanto que

entre as equipes do USF 70,2% a possuíam, indicando uma melhor situação em relação

aos CS. Macêdo (2003), ao avaliar o grau de implantação das ações do PAISC nas USF

no Recife, verificou a existência de normas de acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento em equipes do PSF, com valores variando de 40 a 100%; nas unidades

de saúde convencionais, a ausência de normas se constituiu um problema. As normas

são essenciais para serem consultadas em caso de dúvidas e servirem de material para

procedimentos de treinamento. A ausência ou deficiência desses recursos materiais

representa uma limitação para execução das pesagens, utilização e distribuição do cartão

e treinamento de pessoal.
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Nos recursos humanos foram considerados como indicadores, o treinamento na atenção

à criança e a existência de equipe multidisciplinar, que devem ser adequados para a

realização do monitoramento do crescimento e uma maior abordagem pelo programa.

Verificou-se um elevado percentual de profissionais não treinados nas ações de

assistência às crianças nos estratos geográficos estudados, bem como reduzido número

do profissional nutricionista como membro da equipe de saúde. Isso demonstra não

apenas a necessidade de treinamento, mas também a falta de equipe multiprofissional.

De Geyndt (1970) afirma que a qualidade dos serviços de saúde está relacionada ao

acesso às diversas especialidades da saúde (multidisciplinaridade do cuidado) pela

população. A abrangência do cuidado de saúde faz parte da proposta do cuidado

primário como item essencial, porém no sentido de um profissional de saúde generalista

e não de uma equipe multiprofissional (Starfield, 1994; Flocke, 1997)4. Para o

atendimento aos objetivos do acompanhamento de crescimento e desenvolvimento das

crianças, deve-se considerar como um dos fatores de fundamental importância, a

participação multiprofissional. Segundo Lisboa (1993) o atendimento às crianças deve

utilizar equipes multiprofissionais, de forma a estimular o modelo programático, o qual

conta com a participação de pediatras, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos,

nutrólogos, entre outros.

A ausência de interdisciplinaridade gera ações fragmentadas, de baixa eficácia e custos

desnecessários, sobrecarregando alguns profissionais, na maioria dos casos, os médicos,

em detrimento de outros de igual importância, pelo desconhecimento de suas funções e

4 Starfield, 1994 p. 1129-1130 e Flocke, 1997 p. 65, (tradução nossa) consideram abrangência no cuidado
primário como profissional capaz de atender aos principais problemas de saúde da população.
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do novo modelo de atenção básica de saúde (Nóbrega, 2003) ou pela falta de

sensibilidade dos governantes sobre a multidisciplinaridade na atenção a saúde,

principalmente, nos programas de monitoramento do crescimento. Segundo Vidal et al

(2001) a falta de uma equipe multiprofissional foi o principal entrave citado pela

maioria dos serviços de médio e pequeno porte dos municípios do Estado de

Pernambuco, para a ação de crescimento e desenvolvimento no PAISC, o que fez

considerar ou classificar um percentual de unidades do Estado com esta ação na

categoria de “parcialmente implantada”.

Assis et al (2002) ressalta que a situação de morbimortalidade populacional está direta

ou indiretamente associada às condições de alimentação e nutrição. No grupo infantil, a

elevada freqüência de desnutrição leve, obesidade emergindo e a elevada deficiência de

micronutrientes (ferro e vitamina A), especialmente no Nordeste (Batista Filho e Rissin,

2003), representam argumentos importantes para justificar a inserção desse profissional

nas equipes de atenção à criança (Assis et al, 2002). A consulta de nutrição e a

orientação alimentar configura-se como uma atividade prevista e essencial para a saúde,

nutrição e adequado crescimento das crianças, em busca da segurança alimentar e

nutricional, diante das precárias condições sócio-econômicas (Moura et al, 1992).

O treinamento e a formação de profissionais que lidam com crianças são fundamentais

para que possam atuar dentro de uma percepção holística que abrange o seu

compromisso social, a relação médico-paciente e uma interação com as necessidades

infantis e a realidade social. Segundo Lisboa (1993) a elevada vulnerabilidade bio-

psico-social dos menores de 6 anos pode ser constatada pela deficiência quantitativa e

qualitativa de recursos humanos capacitados para o atendimento à criança e, portanto,
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pela falta de uma visão holística das necessidades nessa faixa etária. Segundo o

Ministério da Saúde (1984) os serviços de saúde às crianças devem estar capacitados

para resolução dos problemas de saúde e para atuar contra os fatores indesejáveis do

meio ambiente que impedem ou restringem as crianças de atingirem o seu potencial de

crescimento e desenvolvimento.

Segundo Scrimshaw, (1988) o primeiro passo para aplicar os princípios de Alma Ata, é

a reorientação do treinamento dos profissionais no cuidado preventivo, fazendo com que

esses passem aos usuários os conceitos de promoção da saúde e ganhem a confiança das

comunidades. Além disso, esse autor destaca que a prevenção da desnutrição, principal

causa de morbimortalidade em países em desenvolvimento, deve envolver a interação

entre as várias disciplinas da saúde pública (multidisciplinaridade do cuidado). Muitos

estudos igualmente revelam a carência de treinamento entre os profissionais destinados

à atenção à saúde das crianças. A falta de treinamento é representada na literatura pela

falta de compreensão sobre o gráfico de crescimento, sobre as intervenções apropriadas

(Gerein, 1988; Gerein, 1991) e sobre o significado do acompanhamento do crescimento

(Ratis, 2003).

Samico (1995), ao avaliar os serviços prestados no ambulatório de Pediatria do IMIP ,

encontrou que os profissionais de saúde referiram dificuldades na utilização e manejo

dos gráficos de crescimento em virtude da falta de treinamento, trazendo como

conseqüência o não entendimento dos instrumentos usados no acompanhamento do

crescimento, refletindo-se na falta de orientação às mães e na não utilização dos

instrumentos para essa ação. No presente estudo, a deficiência no treinamento dos

profissionais se refletiu no baixo percentual de mães orientadas, de crianças pesadas, de
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marcação do peso no gráfico, de solicitação do cartão pelo profissional e de

desconhecimento dos grupos de risco. Ou seja, como os profissionais poderão fazer

educação em saúde e orientação às mães sobre o crescimento e a importância do cartão,

se nem eles próprios estão plenamente capacitados e/ ou sensibilizados para isso?.

Gerein et al (1991) ao avaliarem três programas de saúde infantil no Zaire com 506

crianças, chamaram atenção para o limitado conhecimento dos profissionais de saúde

em prevenção, no tratamento dos casos de déficit do crescimento e nas técnicas de

educação em saúde (representadas pelo aconselhamento padronizado oferecido às

mães), ocorrendo casos de mães que saíram da consulta insatisfeitas porque haviam

recebido o mesmo conselho repetidas vezes. Ratis (2003), ao avaliar o monitoramento

do crescimento em menores de cinco anos no Estado de Pernambuco, encontrou um

deficiente conhecimento dos profissionais sobre a essência do monitoramento,

comprovado pelo fato de uma parcela desses profissionais relatarem fazer essa ação

apenas quando detectava algum distúrbio como: desnutrição, déficit de crescimento e

infecções repetidas, ou que a mesma deveria ser realizada pela enfermeira na

puericultura. Quando se questionou sobre a conduta do profissional ao detectar

problemas no crescimento, apenas um terço informou combinar orientação alimentar,

aprazamento de consultas e encaminhamento a outro profissional.

Gopaldas et al (1990), em avaliação do monitoramento do crescimento do ICDS

(Integrated Child Development Services) na Índia, com 3704 crianças das áreas rurais

entre 0-6 anos, observaram que a proporção de crianças com gráfico de crescimento

atualizado aumentava na medida em que os profissionais sabiam interpretá-lo e, quando

não sabiam, a cobertura se reduzia à metade. Isso revela que os profissionais parecem
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mais motivados a fazerem as atividades de monitoramento do crescimento quando têm

algum conhecimento sobre as atividades a serem executadas.

Portanto, é essencial e indispensável que todos os profissionais envolvidos na atenção à

criança tenham suficiente conhecimento dessa atividade e, no mínimo, saibam

interpretar a curva de crescimento. O treinamento é importante não apenas para os

profissionais de saúde de nível superior, como também para todos que lidam

diariamente com crianças. Vidal et al (2003), ao avaliarem a aplicação da estratégia

AIDIP por agentes comunitários de US do Recife e Olinda para crianças menores de 5

anos, cerca de 2 meses após uma capacitação, encontraram que os agentes estavam bem

treinados e seguiam corretamente os passos preconizados pela estratégia para o

acompanhamento das crianças. Mesmo sendo indivíduos com menor nível de

escolaridade, foram capazes de aprender o conteúdo da estratégia e aplicá-la

adequadamente na prática com a comunidade, realizando corretamente avaliação do

crescimento das crianças e orientação sobre o mesmo às mães em mais de 95% dos

casos.

A falta de treinamento representa uma limitação para a otimização do atendimento,

como será confirmado na análise do processo a seguir, e a falta de uma equipe

multiprofissional dificulta a integralidade do cuidado infantil, aspecto indispensável ao

monitoramento do crescimento. Vale a pena ressaltar que nem sempre o treinamento

indica atividades bem realizadas, pois depende de vários fatores como, supervisão,

atualização contínua e, principalmente, sensibilização dos profissionais ao atendimento

da mais adequada abordagem integral à criança.
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6.2 Processo de acompanhamento do crescimento das crianças nas unidades de saúde

De acordo com Contandriopoulos et al (1997) o processo está subdividido em dimensão

técnica, dimensão das relações inter-pessoais e dimensão organizacional. Consideraram-

se como indicadores que constituem a dimensão técnica a pesagem, medição do

comprimento, posse do cartão, o número de pontos no gráfico, o peso atual marcado no

gráfico, o registro do peso ao nascer no cartão e no gráfico, solicitação do cartão pelo

profissional, a atenção ao crescimento na primeira consulta, a pesagem das crianças e

orientação às mães representando a equidade horizontal (acesso ao cuidado efetivo por

todos os usuários) e a atenção diferenciada às crianças de risco para avaliar a equidade

vertical (maior acesso ao cuidado efetivo por aqueles que mais necessitam). Esses

indicadores visam avaliar a qualidade científico-técnica (a aplicação do conhecimento

técnico na ação de monitoramento do crescimento), a continuidade, o cuidado no

primeiro contato e a equidade.

Segundo o Ministério da Saúde (2002):

a avaliação periódica do ganho de peso permite o acompanhamento do

progresso individual de cada criança, identificando aquelas de maior risco

de morbimortalidade, sinalizando o alarme precoce para a desnutrição, a

causa básica da instalação ou do agravamento da maior parte dos

problemas de saúde infantil.

O registro periódico do peso no gráfico do cartão da criança é a forma mais adequada

para o acompanhamento do crescimento de uma criança nos serviços básicos de saúde.

As consultas devem ser tratadas como um momento importante para a coleta de

medidas antropométricas e para orientação à mãe sobre os cuidados básicos
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indispensáveis à saúde de seu filho. O Ministério da Saúde (2002) destaca ainda que

existem algumas atividades básicas que devem ser realizadas em todas as consultas

de rotina: “o peso e o seu registro no cartão [...] e, sempre que possível, medir a

estatura”. Recomenda também que os serviços de saúde devem realizar esforços para

obter equipamento necessário e efetuar treinamento de pessoal para a medição da

estatura a fim de utilizar o indicador altura/ idade (Ministério da Saúde, 2002), por ser

importante indicador de desnutrição pregressa e de atraso do crescimento linear. Toda

vez que a criança comparecer ao serviço, o peso deve ser aferido e marcado no gráfico,

deve ser feito o traçado da curva e a mãe deve receber orientação esclarecedora das

informações contidas no cartão.

Segundo IMIP (Instituto Materno-Infantil de Pernambuco), 1991, “[...] a característica

fundamental da criança é ser um indivíduo em crescimento. Assim, é de suma

importância sua aferição, sendo um ato obrigatório em todo exame pediátrico”.

Contudo, as normas do Ministério da Saúde não estão sendo seguidas neste aspecto

pelas US, visto que cerca de metade das crianças não foram pesadas. Isso pode ter

ocorrido pelo fato de que a maioria das crianças compareceu ao serviço por motivo de

doença ou vacinação, e um menor percentual, por rotina. No entanto, a ocorrência de

doença deveria ser um motivo mais que suficiente para verificação da perda de peso,

uma vez que a doença (especialmente as mais freqüentes da infância, diarréia e

insuficiência respiratória aguda) acarreta inapetência e modificação na alimentação,

levando à perda de peso. Na II PESN (1997), a ocorrência de diarréia nas 2 últimas

semanas entre as crianças, fez com que mais de 20% das mães suspendessem a

alimentação de seus filhos durante todo o período da enfermidade (Pernambuco, 1998).
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Segundo Lucas (2002), “[...] muitas crianças passam em consultas por profissionais de

saúde quando estão doentes, momento em que o crescimento e desenvolvimento podem

não ser o foco dos cuidados”.

Hartz et al., (1995), ao realizarem a avaliação da qualidade da assistência às crianças

menores de 5 anos, utilizando como “traçadores” dessa qualidade o manejo das

infecções respiratórias agudas e diarréia, verificaram que as crianças que freqüentavam

os serviços por esses motivos geralmente tinham seu peso ignorado pelos médicos, fato

que levou à não detecção de casos de desnutrição. Isso revela a falta de conscientização

dos profissionais, de forma clara e consciente, do binômio desnutrição-infecção. Por

outro lado, como a maioria das crianças (40,8%) compareceu ao serviço de saúde para a

vacinação, esta deveria ser uma oportunidade para a pesagem e avaliação do

crescimento, bem como para a sua captação precoce, visando um acompanhamento

programado do crescimento. Porém, como a freqüência da visita de rotina foi baixa,

pode ter sido o motivo para a baixa pesagem das crianças.

Amaral (2002) verificou que 100% das crianças estudadas nas 30 unidades de PSF no

Estado de Pernambuco foram pesadas, porém, vale ressaltar que o PSF e o PACS

representam os programas com maior abrangência das famílias e a “porta de entrada”

principal para o serviço e captação precoce das crianças. No presente trabalho, das 120

unidades estudadas, 19 eram do PSF, 11 com programa de saúde em casa e 90

representavam unidades convencionais de saúde, as quais poderiam não estar

cumprindo os aspectos relativos às ações básicas.
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Segundo Rhode (citado por Gopaldas et al, 1990) os maiores déficits de crescimento

ocorrem dos 4 aos 12 meses o que sugere que o monitoramento seja reforçado neste

período. Vários trabalhos na literatura apontam para o fato de que o período de 6 a 12

meses se constitui o de maior risco para distúrbios nutricionais, representados pela

desnutrição ou obesidade em conseqüência do desmame, da alimentação complementar

incorreta, da influencia do ambiente em que vive e das infecções (Romani, 2003;

Bittencourt et al, 1993). Romani (2003) observou elevação na prevalência de

desnutrição (< -2dp) para os indicadores peso/ idade e comprimento/ idade a partir dos 4

meses com valores máximos aos 12 meses.

Portanto, nesse período de 6 a 12 meses as crianças deveriam ser melhor avaliadas

quanto ao seu crescimento e desenvolvimento, o que não ocorreu no presente estudo,

uma vez que cerca de 50% das crianças nessa faixa etária não tinham sido pesadas e

mais de 70% não haviam sido medidas.

Gopaldas et al (1990) encontraram que menos de 1/10 das crianças menores de 6 meses

e apenas ¼ das de 7 a 12 meses tinham sido adequadamente pesadas. Ao avaliar o

estado nutricional de menores de 5 anos no Nordeste, Rissin et al (1998) observaram

que as crianças de 1 a 2 anos apresentavam maior ocorrência de desnutrição moderada e

grave, encontrando entre as crianças de 6 a 11 meses e de 12 a 23 meses, 15,7% e

20,2%, respectivamente abaixo do P3 de peso/ idade, enquanto entre os menores de 5

anos apenas 6,4% estavam abaixo desse percentil. De acordo com os autores, o grupo de

6 a 11 meses se constitui o grupo de maior vulnerabilidade, com efeito cumulativo que

se transfere aos 12-23 meses, que também é um momento crítico da desnutrição infantil

no Nordeste.
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O Ministério da Saúde (2002) estabelece que toda criança até os 6 anos de idade deve

possuir o “cartão da criança”, onde o profissional anota as informações mais

importantes sobre a sua história de saúde, crescimento e desenvolvimento, assim como

dados de nascimento, ocorrência de doenças, calendário de vacinas, doses de vitamina

A e desmame. Este cartão deve ficar de posse da mãe para levá-lo ao serviço sempre

que a criança receber atendimento (Morley, 1968). No presente estudo, o cartão foi

apresentado por mais de 80% das mães no Estado e RMR e mais de 70% no Interior. Na

II PESN (Pernambuco, 1998), o fato da mãe não apresentar o cartão indicava não

possuí-lo de fato, uma vez que a coleta dos dados foi realizada a nível domiciliar.

Segundo essa mesma pesquisa, 90% das mães afirmaram possuir o cartão. Santos et al

(2000) e Amaral (2002) encontraram valores comparáveis à presente pesquisa na

apresentação do cartão da criança por ocasião do atendimento nas unidades de saúde.

Batista Filho e Ferreira (2001), realizando avaliação de aspectos nutricionais em postos

de saúde no dia nacional de vacinação, encontraram que a maioria das mães havia

levado cartão para o posto (96,7%). Esse elevado percentual pode também ter ocorrido

devido ao fato de que muitas mães consideram o “cartão da criança” como “cartão de

vacinação”. No estudo de Karim et al (1994), ao avaliarem o monitoramento do

crescimento de um programa de cuidado primário de saúde da BRAC (Bangladesh

Rural Advancement Committee) conduzido por 4 anos a 20 mil crianças menores de 2

anos, encontraram que apenas 43% das crianças menores de 2 anos e 12% menores de 6

meses tinham o cartão de monitoramento do crescimento, o que representou uma baixa

cobertura do programa.
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O gráfico de acompanhamento do crescimento deve ser usado como ferramenta

educacional através do qual as mães passam a acompanhar o crescimento, a condição

nutricional das crianças e as conseqüências das doenças que podem influir no

crescimento. A facilidade na interpretação e o bom entendimento dos gráficos de

monitoramento do crescimento são necessários para o envolvimento das mães nessa

estratégia (Senanayake et al, 1997; Gopaldas et al, 1990).

O “cartão da criança”, ao ser considerado um instrumento de acompanhamento da

criança desde o nascimento, deveria ser entregue as mães ainda na maternidade. No

entanto, apenas metade havia recebido na maternidade, enquanto a outra metade o

recebera na unidade de saúde. No Estudo de Samico (1995) 65% das mães que

compareceram ao serviço tinham o cartão, mais apenas 47,5% o possuíam desde o

nascimento.

A não pesagem, a falta de medição do comprimento e a não posse do cartão da criança,

ou seja, a ausência da aplicação do conhecimento técnico, constitui uma limitação para

o acompanhamento da evolução pondo-estatural e de saúde da criança, principais

objetivos do programa de monitoramento do crescimento.

Segundo o Ministério da Saúde (2002) para uma boa avaliação do crescimento da

criança são necessárias pesagens periódicas, obedecendo ao calendário mínimo de

consultas programadas para as crianças menores de 1 ano, num total de 7 consultas

distribuídas da seguinte forma: até 15 dias, com 1, 2, 4, 6, 9 e 12 meses. Vários autores

consideram a continuidade do atendimento como um cuidado de forma seqüenciada e

em intervalos de tempo apropriado, importantes para a qualidade do cuidado,
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especialmente do cuidado primário (Santos, 1995). Mas, a continuidade, no

acompanhamento do crescimento constitui uma característica sine qua non para a

efetividade da ação. Logo, se não há continuidade, não há acompanhamento do

crescimento.

No presente estudo, observou-se um elevado percentual de crianças que não tinham

nenhum ponto marcado no gráfico, ou seja, nunca receberam nenhum acompanhamento

do seu crescimento no 1º ano, indicando que esse agendamento não está sendo oferecido

pelo serviço, especialmente no Interior. Em relação ao número de pontos que deveria

haver em relação às consultas programadas, verificou-se um percentual de 7,8 a 14,3%

de concordância com o programado pelo Ministério da Saúde (baixíssima adesão e

continuidade das crianças no acompanhamento do crescimento). Talvez, o fato das

crianças não estarem sendo acompanhadas no seu processo de crescimento segundo o

calendário do Ministério da Saúde seja conseqüência da falta de informações ao

paciente da necessidade das consultas programadas ou decorrente da falta de

informação do próprio médico sobre esse calendário, ou ainda, que os serviços de saúde

não suportem uma demanda maior, seja pela deficiente área física, material ou até de

profissionais suficientes para o atendimento. Santos (1995) encontrou que a falta de

continuidade seria a maior falha dos serviços, decorrente da falta de informação dos

usuários e dificuldade de acesso ao serviço.

Achadi e Berman (1988) avaliaram a cobertura e a continuidade do monitoramento do

crescimento na Indonésia e identificaram baixa regularidade de pesagens consecutivas

em crianças (20.000). Neste estudo, apenas 27,7% das crianças registradas seguiram um

calendário de visitas, ficando 72,3% sem acompanhamento. A baixa continuidade no
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atendimento também foi encontrada em avaliação feita por Santos et al (2000), sobre os

cuidados primários prestados às mulheres e crianças em Teresópolis/ RJ, no dia de

vacinação, onde cerca de 30% das crianças não tinham qualquer registro de peso nos

últimos 3 meses, apesar de mais de 90% terem comparecido à consulta periódica.

Victora et al (1991), em estudo realizado em 3 Estados nordestinos sobre aspectos

relativos a saúde infantil, encontraram também baixo percentual de pesagens nos

últimos 3 meses, variando de 30,5% a 44,2%, e que apenas 34,9% a 49,6% das crianças

menores de 5 anos haviam comparecido ao serviço de saúde nos últimos 3 meses.

Segundo Achadi e Berman (1988, tradução nossa) “[...] se as crianças excluídas por

causa da irregularidade na assistência são aquelas que atualmente mais necessitam

serem examinadas, ou seja, nutricionalmente em risco, um dos objetivos do programa

não será atingido”. Para que possa haver regularidade da assistência é preciso que o

conhecimento de profissionais e mães seja melhorado e eles compreendam a

importância das pesagens consecutivas (Falkner, 1995).

Do mesmo modo, Moura (1998), ao avaliar a continuidade do cuidado primário de

saúde em menores de 1 ano, também encontrou que a maioria das crianças (89%)

receberam atendimento fragmentado, caracterizado por inadequado número de visitas ao

serviço de saúde no 1º ano de vida (não completando o programa de visitas da

Secretaria de Saúde local). O atendimento contínuo ocorreu apenas em 10,6% das

crianças, as quais compareceram ao serviço pelo menos 1 vez a cada 4 meses durante o

ano. O setor público foi caracterizado por fornecer cuidado primário fragmentado em

98% dos casos. Houve associação positiva entre cuidado de saúde fragmentado e maior

número de episódios de doença (mais de 3 episódios em 1 ano). Moura (1998) aponta
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ainda a falta de treinamento dos profissionais como uma das desvantagens para a

continuidade do cuidado. É necessário que os profissionais de saúde estejam

sensibilizados e capacitados para conscientizar as mães da importância de freqüentar

continuamente o serviço de saúde, para uma permanente atenção preventiva.

Os profissionais do Estado demonstraram desconhecer a importância no

acompanhamento do crescimento, pela não marcação do peso no cartão, pela falta de

orientação aos pais e pelos baixos percentuais de pesagens, demonstrando a falta de

treinamento e sensibilização desses profissionais sobre as questões de saúde das

crianças, como referido anteriormente. Se foi verificado baixo seguimento do calendário

programado para crianças normais, como estará o seguimento das crianças em risco, às

quais devem, segundo o Ministério da Saúde (2002), comparecer ao serviço com maior

freqüência (a cada 30 ou 15 dias, dependendo da situação de risco). A ausência de

continuidade representa limitação à efetividade do monitoramento do crescimento.

Cerca de 58,2% das crianças no Estado e 57,9% na RMR tiveram o peso da consulta

assinalado no gráfico do cartão. Amaral (2002), ao avaliar as ações do AIDPI nas US de

Estados nordestinos, encontrou que 86,2% dos profissionais avaliaram o peso

conferindo-o com o cartão da criança no Estado de Pernambuco e sugere que é preciso

comparar o peso da criança com a curva para maior facilidade na avaliação do estado

nutricional dessa criança. No estudo de Samico (1995) cerca de 90% das crianças

tiveram o peso registrado no cartão, porém, a sua evolução só ocorreu em 32,5% dos

cartões. Santos et al (2000) avaliaram os cuidados primários de saúde prestados às

crianças menores de 1 ano e verificaram que cerca de 70,4% das crianças tinham o

registro de pelo menos um peso no gráfico de crescimento no último trimestre, fato que
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ocorreu tanto nas consultas de rotina, quanto nas consultas por insuficiência respiratória

aguda e diarréia. De acordo com os autores, o monitoramento do crescimento não

parece ainda receber a devida atenção, visto que cerca de 30% das crianças não tinham,

nos últimos 3 meses, nenhum registro de peso no cartão da criança.

O baixo peso representa o principal indicador da qualidade da assistência à saúde

reprodutiva da mulher e um dos melhores indicadores da qualidade de vida das crianças,

devido a sua estreita relação com a elevada mortalidade infantil, elevada morbidade por

diarréia e prejuízos para o seu crescimento linear, ponderal e desenvolvimento mental e

motor (Pratinidhi et al, 1987; Dias et al, 1989; Macharelli e Oliveira, 1991; Lira et al,

1996; Lucena et al., 1998; Eickmann et al, 2002; Romani, 2003).

Segundo Lucena (1998):

o baixo peso ao nascer tem sido descrito como responsável pela maioria dos

óbitos, principalmente naqueles ocorridos no primeiro mês de vida,

comprometendo o desenvolvimento e crescimento daqueles que sobrevivem,

tendo em vista sua dificuldade de adaptação ao meio extra-uterino.

A falta de registro do PN no gráfico e no cartão evidencia o subestimado papel deste

indicador do estado nutricional, nos primeiros meses e anos de vida da criança, como

demonstra este estudo com cerca de 10,6% do total das crianças sem registro do peso ao

nascer (PN) no cartão. O registro do peso ao nascer no gráfico foi ainda pior: metade

não apresentou essa marcação.

O baixo peso ao nascer constitui um fator de risco para a desnutrição ou risco

nutricional (Rissin et al, 1998). Romani (2003) observou que as crianças que nasciam
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com baixo peso permaneciam até os 18 meses com o indicador peso/idade abaixo da

faixa de normalidade em escore Z do padrão do NCHS. Romani (2003) identificou

também que as crianças de baixo peso ao nascer apresentaram, aos 12 meses, uma

prevalência de desnutrição de 23,9%.

Assim, Romani (2003) coloca o PN como “[...] uma clara indicação de riscos que deve

ser devidamente considerado no planejamento e gestão de programas e serviços e em

nível de atendimento individual às crianças”. Romani (2003) também chama atenção

para o risco do peso insuficiente (2500 – 2999g) para o crescimento, nos primeiros 18

meses, atingindo medidas de peso e comprimento/idade em torno de -1 escore Z ao

longo do período, sem um indicativo de recuperação satisfatória em relação à condição

inicial. E apresenta prevalência de desnutrição crescente após os 6 meses, colocando o

peso insuficiente ao nascer (PIN) como prioridade, visando a redução do quadro de

morbimortalidade e de déficit de crescimento e desenvolvimento.

Quanto à solicitação do cartão pelo profissional, verificou-se uma maior preocupação

com esse aspecto na RMR, enquanto no Interior foi menor, principalmente em relação

aos médicos e enfermeiros. Segundo o Ministério da Saúde (1992) o cartão da criança

deve ser apresentado em cada consulta ou na visita dos Agentes Comunitários de Saúde

e o profissional deve requisitá-lo para verificar orientações quanto ao calendário de

vacinação e anotar intercorrências da consulta. A falta de treinamento e sensibilização

dos profissionais quanto à importância do monitoramento do crescimento se reflete mais

uma vez claramente na baixa solicitação do cartão, principalmente no Interior e na

RMR, mesmo o profissional tendo requisitado o cartão, ocorreu uma baixa utilização do
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mesmo para marcação do peso, avaliação do crescimento e orientação às mães, como

visto anteriormente.

O cuidado no primeiro contato funciona como “porta de entrada” para o sistema de

saúde (Flocke et al, 1997) e representa uma oportunidade de captação precoce das

crianças para o acompanhamento. No entanto, o presente estudo revela que a ação de

acompanhamento de crescimento não é realizada com todas as crianças na 1ª consulta,

principalmente aquelas consideradas como fundamentais para o monitoramento do

crescimento como pesagem, marcação do peso no gráfico e informação sobre o

crescimento às mães. Além disso, segundo Achadi e Berman (1988) todas as crianças

devem ser acompanhadas e incluídas precocemente nos programas de acompanhamento

do crescimento, ampliando assim a cobertura e antecipando detecção de problemas. A

deficiente atenção ao crescimento no primeiro contato constitui oportunidade perdida à

captação precoce para o monitoramento do crescimento, bem como para a continuidade

do programa.

Vários estudos relatam a relação forte entre baixo peso ao nascer e retardo de

crescimento infantil, déficit ponderal, déficit no desenvolvimento e morbimortalidade

infantil (Victora et al, 1987; Macharelli e Oliveira, 1991; Nóbrega et al, 1991; Barros et

al, 1992; Lira et al, 1996; Halpern et al, 2000; Romani, 2003). O baixo peso ao nascer é

um importante indicador para prever o crescimento futuro da criança (Nóbrega et al,

1991). O risco de morrer entre crianças com baixo peso é 6,6 vezes maior entre

gestações a termo e 45 vezes maior entre gestações pré-termo, em relação às crianças

que nasceram com peso adequado (Macharelli e Oliveira, 1991). Segundo o Ministério

da Saúde (2002):
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bebês pequenos para a idade gestacional (PIG), pré-termos ou a termos,

tendem a permanecer pequenos para a idade ou mesmo desnutridos,

requerendo atenção especial dos serviços de atenção à criança. Toda

criança com história de baixo peso ao nascer deve ser considerada como

criança de risco nutricional e acompanhada com mais assiduidade pelos

serviços de saúde, principalmente no primeiro ano de vida.

A orientação às mães, especialmente orientação nutricional, e o acompanhamento do

crescimento de crianças desnutridas ou de risco são capazes de melhorar

significativamente o seu estado nutricional, seja pela recuperação ponderal ou até

mesmo estatural (Devincenzi et al, 1998).

O peso ao nascer deve representar uma variável que norteia o tipo de atenção a ser

oferecida às crianças nos primeiros anos de vida em relação ao seu crescimento e

desenvolvimento; é um incontestável prognóstico de vida da criança (Eickmann et al,

2002; Dias et al, 1989; Batista Filho, 1989). É preciso identificar as crianças de baixo

peso e peso insuficiente ao nascer, a fim de proporcionar cuidados especiais para

prevenir seqüelas e ajudá-las a desenvolverem seu potencial genético (Dias et al, 1989;

Picanço e Taddei, 1999).

No presente estudo, o acompanhamento do crescimento de crianças de baixo peso e

peso insuficiente ao nascimento, apresentou percentuais insatisfatórios em relação à

pesagem, comprimento, pontuação do PN no gráfico, informação sobre o crescimento às

mães, principalmente no Interior, demonstrando que essas crianças de baixo peso ao

nascer e peso insuficiente ao nascer, mesmo sendo consideradas de risco, não foram

avaliadas diferentemente. As mães de crianças com direção descendente da curva de
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crescimento foram pouco orientadas a respeito, com maior prejuízo para as do Interior;

e aquelas com curva horizontal, as mães foram mais informadas, porém ainda com

deficiência. Na avaliação de vários programas destinados à crianças na Ásia, Ghosh

(1986) identificou que a maioria dos profissionais de saúde não promoviam ações de

promoção do crescimento porque geralmente o significado da direção da curva era

ignorado, exceto quando a criança já havia atingido uma desnutrição severa ou

moderada.

O não ganho de peso ou a perda de peso são sinais precoces de desnutrição e um

aumento no peso é uma evidência precoce de recuperação da desnutrição. A mãe deve

ser ensinada a compreender que a criança segue um “caminho” e os profissionais devem

sempre informar como está seu crescimento e se está em perigo de desenvolver

desnutrição. A direção da curva é mais importante que a posição. As crianças com

direção da curva de peso descendente ou horizontal devem ser consideradas de risco,

independente da localização dessa curva (Ministério da Saúde, 2002). As mães devem

saber que seus filhos devem sempre ascender na curva do gráfico (Gopaldas et al,

1990). Segundo Falkner (1995) e Pelletier et al (1993) um desenho de curva de

crescimento anormal é evidência suficiente para justificar mais avaliação e investigação

em busca de uma condição patológica, especialmente considerando o sinergismo

desnutrição – infecção.

Verificou-se neste estudo que a maioria das mães das crianças, principalmente daquelas

residentes no Interior com curva descendente, não recebeu nenhuma orientação sobre o

ganho ou perda de peso do seu filho. Isso demonstra a pouca sensibilidade dos

profissionais com relação às crianças de risco, não valorizando a família na recuperação
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do estado nutricional, não orientando-a sobre os riscos e conseqüências que o déficit no

peso pode trazer para uma criança em fase de crescimento e desenvolvimento acelerado.

Quanto às crianças com posição da curva abaixo do percentil 10, mais de 60% das mães

na RMR e apenas 11,1% no Interior tiveram acesso a essa informação. Pelletier et al

(1993) alertam que cerca de 45 a 83% das mortes por desnutrição ocorrem em crianças

com desnutrição leve e moderada, devendo os serviços estarem atentos para esse grupo

de crianças. Vimlesh et al (1979) encontraram que a desnutrição leva ao aumento da

ocorrência de diarréia e infecção respiratória aguda e que as crianças desnutridas

moderadas/ graves têm seu crescimento estatural afetado, enquanto o ponderal é mais

afetado pela desnutrição leve.

No estudo de Carvalhaes et al (2002), em US de São Paulo, 63,3% e 86,4% das mães de

crianças com déficit de peso (abaixo do P10) e sobrepeso (acima de P90) não tinham

conhecimento da condição nutricional de seus filhos. Nos casos de crianças abaixo do

P3, ponto de corte para definir desnutrição severa, verificou-se que 50% das mães

também não sabiam da condição em que se encontrava seus filhos. Gerein et al (1991,

tradução nossa) relatam que “[...] a falta de ganho de peso deve agir como um estímulo

para os profissionais de saúde investigarem as razões do déficit de crescimento e

interferirem apropriadamente antes que a desnutrição e outras doenças se

desenvolvam”.

No estudo de Gerein et al (1991) apenas metade das mães cujas crianças estavam com

déficit de crescimento, recebeu informação de que a direção do peso não era satisfatória,

apenas 2/3 foram questionadas se a criança tinha adoecido e entre 23 a 50% das mães
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cujas crianças estiveram doentes foram questionadas se a doença tinha sido tratada, se a

criança estava bem e se estava se alimentando. Os autores destacaram que a doença, a

maior razão para o retardo do crescimento, foi raramente tratada dentro do atendimento

e a falta de aconselhamento à mãe ou mesmo de confirmação do entendimento da mãe,

assim como a discussão sobre os detalhes do cuidado foi aspecto fortemente

negligenciado.

A equidade do cuidado horizontal e vertical não foi observada constituindo uma

limitação para a continuidade do programa, perdendo-se a oportunidade da vinda da

criança à US para o cuidado primário, a identificação precoce de problemas e orientação

diferenciada às crianças de risco. Nesta pesquisa, nem todas as crianças foram pesadas e

nem todas as mães receberam orientação sobre o crescimento de seus filhos, bem como

a maioria das crianças de risco não recebeu atenção diferenciada.

Na dimensão das relações inter-pessoais, o indicador disponível foi o conhecimento

das mães sobre o crescimento de seus filhos a partir de informações sobre peso,

comprimento e outras, prestadas pelos profissionais. Este indicador está direcionado

para avaliar a comunicação médico-paciente e sua não utilização constitui limitação

para a participação das mães na saúde e nutrição de seus filhos.

Verificou-se no presente estudo um baixo percentual de mães informadas sobre os

aspectos relativos ao acompanhamento do crescimento de seus filhos (pesagem,

medição do comprimento e marcação do peso no gráfico), principalmente no Interior,

indicando um grande descaso com a educação e participação das mães no processo de

cuidado infantil.
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Lisboa (1993) descreve que os “[...] pais deverão participar ativamente do processo,

bem como a família, e eventualmente a própria comunidade”, constituindo esta

participação um dos requisitos para o adequado atendimento às crianças. De acordo com

o Ministério da Saúde (2002) “[...] a mãe ou responsável deve ser muito bem orientada

para compreender as informações contidas no cartão da criança”. Outros autores

também se referem à importância da participação dos pais e das famílias como co-

responsáveis no tratamento da criança (Campbell et al, 2000; Donabedian, 1988, 1990;

Scrimshaw, 1988). A educação em saúde e nutrição deve ser dada a todas as mães que

levam seus filhos aos serviços, especialmente às mães de crianças que não ganharam

peso, ou que estão doentes ou que apresentam risco nutricional (Achadi e Berman,

1988).

Segundo Achadi e Berman (1988) a desnutrição geralmente é ignorada pelas mães até

que atinja um estágio severo. Daí a importância de ensiná-las a preveni-la e a identificar

os fatores de risco, cabendo ao profissional de saúde este papel. O monitoramento do

crescimento pode ser um veículo para a educação materna. Samico (1995) encontrou em

seu estudo que as ações educativas relacionadas à desnutrição e ao acompanhamento do

crescimento eram pouco enfatizadas e que apenas 20% dos usuários receberam

aconselhamento apropriado quanto ao crescimento. Em outro estudo realizado por

Carvalhaes et al (2002), em US em São Paulo pesquisaram a compatibilidade entre a

opinião das mães sobre o peso da criança e o real estado nutricional da mesma,

submetidas rotineiramente ao monitoramento do crescimento, foi verificado baixo

envolvimento materno, apontando para possível ausência ou inadequada atividade
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educativa que visem à ativa participação das mães nas ações de cuidado infantil,

prevenção de doenças e recuperação da saúde.

Gerein (1986) refere que na maioria das vezes os aconselhamentos dados às mães

consistem de breves e padronizadas orientações durante rápidas consultas. Ratis (2003)

identificou elevado número de atendimento em reduzido tempo, ou seja, apresentavam

uma demanda média de 12 a 15 consultas num expediente de 2 a 4 horas de trabalho.

Segundo Gopaldas et al (1990, tradução nossa) “o sucesso do monitoramento do

crescimento é largamente dependente do envolvimento ativo das mães no processo

inteiro do monitoramento”. Tanto assim, que os autores encontraram que quando as

mães compreendiam os gráficos de crescimento e o monitoramento do crescimento,

aumentava a cobertura da ação de 51% para 77% em relação às mães que não tinham

compreensão sobre o monitoramento do crescimento. Os programas TNINP (Tamil

Nadu Integrated Nutrition Project) e CINI (Child in Need Institute), na Índia, são

excelentes exemplos de como as mães interpretam as linhas de crescimento, relacionam

com processos infecciosos e alimentação inadequada, compreendem a importância do

monitoramento do crescimento e da utilização do cartão, devido ao excelente

componente educacional e relação médico-paciente praticados (Ghosh, 1986).

É na dimensão organizacional que se determinam, entre outros aspectos, a

acessibilidade e continuidade (Contandriopoulos et al, 1997). Utilizou-se o atendimento

(consulta) e a distância à US como indicadores para avaliar a acessibilidade; o motivo

da ida a US e o atendimento pelo mesmo profissional, para avaliar a continuidade.
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Em geral os serviços pesquisados situavam-se próximos à comunidade, embora no

Interior se localizassem mais distante. A proximidade reflete um aspecto positivo, visto

que o acesso físico à unidade pode se constituir em um fator facilitador ou em uma

barreira para sua utilização. Segundo Costa (2002) e Vuori (1991) a acessibilidade física

consiste na remoção de obstáculos, dentre eles os obstáculos físicos e não deve

desencorajar a população a procurar o serviço. A qualidade de saúde a nível social é a

facilidade para ter acesso a um cuidado de saúde efetivo, eficiente e otimizado

(Campbell et al.,, 2000; Silva e Formigli, 1994; Santos, 1995; Donabedian, 1990; De

Geyndt, 1970).

Além disso, a remoção de obstáculos físicos e geográficos facilita a visita aos serviços,

favorecendo o cuidado primário e a continuidade, bem com evitando que pequenos

problemas sejam agravados progressivamente pelo não comparecimento precoce ao

serviço, o que acaba evoluindo para problemas de maiores riscos e sobrecarregando os

serviços terciários.

A maioria das crianças que compareceu ao serviço foi atendida (mais de 90%), embora

Costa (2002) destaque que o atendimento primário deve ser universal e que ninguém da

população deve ser excluída uma vez que este atendimento deve constituir a “porta de

entrada” para todo o sistema de saúde. No estudo de Nóbrega (2003) a captação precoce

ocorreu em quase 100% das equipes do PSF contra apenas 23,8% das US. Macêdo

(2003) também encontrou que 100% das equipes do PSF faziam captação precoce das

crianças, sendo esta captação mais efetiva quando a equipe se deslocava até a

comunidade. Donabedian (1990) descreve a acessibilidade como a habilidade em obter

o cuidado quando necessita e obtê-lo de forma fácil e conveniente. A ausência ou
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dificuldade de acesso ao cuidado constitui limitação para o acesso às ações de atenção

primária e tratamento de doenças, bem como oportunidade perdida para a captação e

inclusão de crianças no monitoramento do crescimento.

No Estado, a doença da criança foi o segundo motivo referido pelas mães para levá-la à

unidade de saúde, prevalecendo assim, o modelo tradicional assistencialista e curativo,

onde a demanda é espontânea e decorrente dos casos de agravos à saúde. Na RMR, o

segundo motivo da ida a US foi o acompanhamento periódico (rotina) e a visita

programada, configurando uma melhor conscientização sobre a importância do

acompanhamento periódico das crianças. No Interior ainda persiste o modelo curativo e

não preventivo das doenças.

O método cartesiano e a atitude generalizada de reducionismo na ciência promoveram, a

partir de René Descartes, a concepção do homem como uma máquina, dividindo-se a

ciência em especialidades para cada “peça” do corpo. Perde-se a visão holística do ser

humano como pessoa que pensa, sonha, sofre, vive no seio de sua família e interage

com o meio ambiente. A visão fragmentada da área da saúde fez com que se perdesse

duas de suas mais belas dimensões: o compromisso social e a relação médico-paciente

(Lisboa, 1993). Desde a década de 80 que os indivíduos procuram os serviços de saúde

apenas quando estão doentes e querem ser curados, sendo negligenciado o cuidado

primário e a participação dos pacientes nas decisões de sua própria saúde (Scrimshaw,

1988).

No estudo de Amaral (2002) cerca de metade das consultas no Estado de Pernambuco

foi para controle de doenças (retorno), enquanto o restante foi por doença recente.
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Santos (1995), ao avaliar o motivo que levou os usuários a buscarem o serviço de saúde

encontrou que a assistência a nível preventivo foi insuficiente, enquanto que a nível

curativo constituiu a razão predominante da ida ao serviço. Segundo esse autor, “[...] a

preocupação frente às doenças que atingem seus filhos tem determinado a maior

procura de atenção, principalmente quando a criança apresenta febre, que constitui o

sintoma mais claro da doença”.

Quando se questionou com que freqüência os usuários eram atendidos pelos mesmos

profissionais observou-se que apenas metade era atendida sempre pelo mesmo

profissional, enquanto mais de 20% eram atendidos às vezes ou nunca pelo mesmo

profissional. Samico (1995), ao avaliar os serviços prestados no ambulatório de

pediatria do IMIP, encontrou que 43,5% nunca eram vistos pelo mesmo profissional,

devido à elevada rotatividade do serviço (formação de doutorandos) e apenas 14% eram

assistidos pelo mesmo profissional. Isso prejudica duas das principais características do

cuidado primário de saúde: a continuidade e a relação médico-paciente. O paciente não

desenvolve um relacionamento de confiança com o profissional de saúde que não

conhece toda a sua história clínica, condição social e cultural, não possibilitando a sua

participação no processo, tornando-se co-responsável. Vários autores relatam que a

qualidade do cuidado à população deve abranger características de coordenação,

continuidade (Santos, 1995) e relação médico-paciente (Donabedian, 1990).

É através da relação médico-paciente que há a troca de informações necessárias ao

profissional para chegar ao diagnóstico e conhecer as preferências individuais. É o

veículo através do qual o cuidado técnico é implementado e dele depende o sucesso do

tratamento. Campbell et al., (2000) relatam que o cuidado interpessoal deve incluir
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sensibilidade, comunicação, entendimento, habilidade em construir um relacionamento

de confiança e responsabilidade. Flocke et al (1997) também destacam que a qualidade

do cuidado primário deve abordar os seguintes aspectos: conhecimento acumulado do

médico sobre a história, necessidades e expectativas dos pacientes, comunicação

interpessoal, coordenação do cuidado, continuidade e longitudinalidade (duração da

relação médico-paciente). Porém, todos esses aspectos citados, importantes para o

cuidado primário, podem ser (e provavelmente são) perdidos a partir do momento em

que o paciente não é acompanhado pelo mesmo profissional de saúde.

A não realização de atividades mínimas para o acompanhamento do crescimento, tais

como, pesagem de todas as crianças, existência de estoque suficiente de cartão e das

normas do Ministério da Saúde, falta de equipe multiprofissional, orientação às mães,

preenchimento do cartão e falta de profissionais treinados, revela a necessidade de

maior enfoque sobre a ação de acompanhamento do crescimento junto às políticas de

saúde e educação, especialmente quando se deseja uma gestão plena de atenção básica e

quando se busca a efetividade e o impacto do programa de monitoramento do

crescimento, para melhorar o perfil epidemiológico infantil, a qualidade de vida e

reduzir a morbimortalidade infantil. Concomitantemente deve-se atuar nas áreas de

saneamento, moradia, renda e outras, buscando a redução das desigualdades sociais,

principalmente, entre as áreas urbana e rural.
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7. CONCLUSÕES:

�� Com relação à estrutura dos serviços:

�� Recursos materiais: os recursos materiais eram insuficientes

quanto à disponibilidade de balanças e de normas de

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil,

enquanto que o estoque de cartão era satisfatório na grande

maioria das US;

�� Recursos humanos: os recursos humanos apresentaram-se

inadequados quanto ao treinamento e multidisciplinaridade, com

um elevado percentual de profissionais não treinados nas ações

de assistência às crianças e reduzido número de nutricionistas

como membro da equipe de saúde;

�� Com relação ao processo da ação de monitoramento do crescimento:

�� Dimensão técnica:

- as atividades técnicas mínimas necessárias à ação de

monitoramento do crescimento não foram efetivamente realizadas

pelas US, visto que cerca de metade das crianças não foi pesada e

apenas 1/5 foi medida;

- um elevado percentual de crianças não recebeu nenhum

acompanhamento do seu crescimento no 1º ano de vida, segundo

o cronograma do Ministério da Saúde; houve um bom registro de

peso ao nascer no cartão, embora a metade desse registro não

tenha sido pontuada no gráfico;

- as ações de acompanhamento do crescimento (pesagem,

medição do comprimento, marcação do peso no gráfico e
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informação às mães) não foram realizadas com todas as crianças na

1º consulta, especialmente com aquelas de baixo peso e peso

insuficiente ao nascer, constituindo assim, uma desfavorável

equidade horizontal e vertical.

�� Dimensão das relações inter-pessoais: verificou-se deficiente

relação médico-paciente, representada pelo baixo percentual de

mães informadas sobre os aspectos relativos ao crescimento das

crianças (pesagem, medição do comprimento e marcação do peso

no gráfico), especialmente no Interior;

�� Dimensão organizacional:

- a acessibilidade geográfica e ao cuidado de saúde mostrou-se

favorável, visto que os serviços situavam-se próximo à

comunidade e a maioria das crianças que compareceu ao serviço

foi atendida (mais de 90%);

- a continuidade, por sua vez, foi desfavorável, pois apenas

metade das crianças foi atendida pelo mesmo profissional, bem

como a consulta de rotina não foi o principal motivo da ida à US;

��Em face das conclusões acima descritas, bem como das características

importantes para a efetividade da ação, constatou-se que a ação de

monitoramento do crescimento não está sendo efetivamente praticada nos

serviços de saúde.
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8. RECOMENDAÇÕES

· Desenvolver estudos que abordem de forma mais completa as importantes

características envolvidas na ação de acompanhamento do crescimento,

buscando avaliar a efetividade desta ação em toda a sua complexidade;

· Utilizar indicadores e desenhos de estudos voltados para a avaliação da relação

médico-paciente, aspecto tão necessário na avaliação do processo de cuidado de

saúde, porém pouco estudado devido a sua complexidade e diversidade de

fatores envolvidos;

· Aperfeiçoar o modelo criado pela autora ou mesmo criar outro modelo, a fim de

permitir uma melhor análise e avaliação desta ação, que constitui o eixo

integrador do cuidado infantil, bem como dos aspectos que estão envolvidos

direta ou indiretamente no impacto da mesma na saúde infantil;

· Desenvolver e propor medidas corretivas para as deficiências detectadas neste

estudo.
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Municípios, unidades de saúde, diretores e profissionais de saúde de unidades da RMR e do

Interior do Estado. Pernambuco, 1998.

Municípios Unidades de saúde Diretores Profissionais
responsáveis pelo
atendimento da

criança
RMR

CS Sítio dos Pintos 1 1
CS Córrego da Bica 1 1

CS Córrego do
Genipapo

1 -

CS Alto do Mandú 1 1
CS Sítio das Palmeiras 1 1

PSF Vila União 1 1
PSF Ximboré (Chico

Mendes)
1 1

PSF Jardim Uchoa 1 1
CS do Jordão Baixo 1 1

CS da Mata Sete 1 1
CS do Geraldão 1 1

CS Jane Magalhães 1 1
PSF Sítio Grande - 1

RECIFE

PSF Três Carneiros 1 1
Total 13 13

PSC Pajuçara 1 2
PM da Cohab 1 1

PSC de Pontezinha 1 2
PSC da Mangueira 1 1
PM da Charneca 1 1

PSC Charnequinha 1 1
PSC Alto Santa Rosa 1 1

PSC do Maruim 1 1
PSC São Francisco 1 1

PSC de Suape 1 1
PSC Alto do Sol 1 1

PSC Alto da Igreja 1 2

CABO

PSC Santo Estevão 1 2
Total 13 17
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Municípios Unidades de saúde Diretores Profissionais
responsáveis pelo
atendimento da

criança
CS Dom Hélder 1 1

CS Jardim
Copacabana

1 1

CS Vaquejada 1 1
CS Jardim Jordão 1 1

CS Roberval Almeida 1 1
CS Córrego da

Batalha
1 1

CS Curado I - 1
CS Dois Carneiros - 1

CS Eduardo Menezes 1 1
CS José Coelho

Pereira
1 1

CS N. S. da Conceição 1 1
CS N. S. Perpétuo

Socorro
1 1

CS Frei Damião 1 1
CS Ana Maria

Barbosa
1 1

CS de Muribeca 1 -
CS Muribeca (Odorico

Melo)
1 1

CS Jardim Prazeres 1 1
CS de Sucupira - -

JABOATÃO

CS Curcurana 1 -
Total 16 16
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Municípios Unidades de saúde Diretores Profissionais
responsáveis pelo
atendimento da

criança
PSF Passarinho 1 1
PSF Sapucaia 1 2

PSF Jardim Brasil V 1 2
PSF Azeitona 1 1

PSF Alto Nova Olinda 1 1
PSF Ilha do Maruim 1 1

CS Rio Doce 1 1
CS Ilha de Santana 1 1
PSF Ilha de Santana 1 1
CS Joaquim Nabuco 1 1

CS Bonsucesso 1 1
PSF Beira Mangue 1 1

PSF Tabajara 1 1
CS dos Bultrins 1 1
CS Alto da Mina 1 1

CS 5ª etapa Rio Doce 1 1
CS Jatobá 1 1

OLINDA

PAM 10 1 -
Total 18 19

PS Ana Nery 1 -
OS Edgar Alves 1 -

CS Francisco Marcelo
(Tururu)

1 1

OS João Abimael 1 -
CS José Correia

Mandú
1 -

OS Jurandir Júnior 1 1
OS Manoel Caldas 1 1
CS Maranguape I 1 -

PAULISTA

OS N. Sra. Dos
Prazeres

1 -

Total 9 3
Total RMR 73 69 68
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Municípios Unidades de saúde Diretores Profissionais
responsáveis pelo
atendimento da

criança
INTERIOR

Fund. Nac. de Saúde 1 -
Hospital Municipal J.

Alventino Lima
1 1

BELÉM DE S.
FRANCISCO

OS Riacho Pequeno 1 -
Total 3 1

UM Eulina Lopes 1 1
PSF Cacimba Nova 1 1

BODOCÓ

PSF Feitoria 1 -
Total 3 2

Vila Kennedy 1 1
Cohab I 1 1

Centenário 1 1
PS João Mota 1 1

CS Cedro 1 1
CS Salgado 1 1

CS Santa Rosa 1 1
CS Indianópolis 1 1

CS Cohab II 1 -
PSF Serra Velha - 1

PSF Juá - 2
PSF Alto do Moura 1 1

PSF Lajes - 1
PSF Itaúna - 1

Peladas - 1
Xicuru 1 -

CARUARU

Terra Vermelha - 1
Total 11 16

CAMOCIM DE S.
FÉLIX

UM N. S. do Bom
Parto

1 1

Total 1 1
CS Mª Oliveira

Gadelha
1 -

PMD Recanto Bom
Tempo

1 1

PMD Nova Goiana 1 1

GOIANA

PMD Benedito
Carneiro

1 1

Total 4 3
Unid. Mista João

Vicente
1 1ITAIBA

PS Povoado Negras 1 -
Total 2 1
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Municípios Unidades de saúde Diretores Profissionais
responsáveis pelo
atendimento da

criança
PS Chã de Sapé 1 1ITAQUITINGA

CS Raimunda Vidal 1 -
Total 2 1

OROBÓ CS Frasão Aguiar 1 -
Total 1 -

Hospital Regional 1 1
Funda. Bem Estar

Social
1 -

CS Zenóbio C. Melo 1 1
PS Cleodom S. Granja 1 1

PS Stº Antonio
Palmares

1 1

PALMARES

PS Serro Azul 1 -
Total 6 4

Unidade Mista 1 1
PS Cruzes 1 1

PANELAS

PS S. José 1 -
Total 3 2

FNS – FSESP 1 1
PAM 1 1

PS Tancredo Neves
(Eldorado)

1 1

PS Bandeirante 1 -
PS Cira 1 1

PS Caxangá 1 -
PS Aripipú 1 -

RIBEIRÃO

PS Vicente Campelo 1 1
Total 8 5

Unidade Mista S. B.
U.

1 -

PS Espírito Santo 1 1

SÃO BENTO DO
UNA

PS Bairro Novo 1 1
Total 3 2

Ambulatório
Municipal

1 1

PS Vila Iguaçu 1 -
PS Vila Canaã 1 -

TRIUNFO

UM Felinto
Wanderley

1 1

Total 4 2
Total INTERIOR 57 51 40

Total GERAL 130 120 108


























