
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL 

PROGRAMA INTEGRADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 
A CONSULTA INFANTIL REALIZADA POR MÉDICOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM UNIDADES DO DISTRITO 

SANITÁRIO I DA CIDADE DO RECIFE 

 

 

 

 

 

 

 
MARIA LEOPOLDINA PADILHA FALCÃO 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECIFE 
2009 

 
 



 

MARIA LEOPOLDINA PADILHA FALCÃO 
 
 
 
 
 
 
 

A CONSULTA INFANTIL REALIZADA POR MÉDICOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE 
DA FAMÍLIA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO EM UNIDADES DO DISTRITO 

SANITÁRIO I DA CIDADE DO RECIFE 
 

 

 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa Integrado 
de Pós-Graduação em Saúde Coletiva – 
PIPASC da Universidade Federal de 
Pernambuco, como requisito parcial para 
obtenção do grau de Mestre em Saúde Coletiva, 
área de Concentração: Política, Planejamento e      
Gestão em Saúde. 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTADORA: PROFª. DRA. HELOISA MARIA MENDONÇA DE MORAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 
   2009 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Falcão, Maria Leopoldina Padilha. 

 

A consulta infantil realizada por médicos da 
estratégia saúde da família: um estudo exploratório em 
unidades do distrito sanitário I da cidade do Recife / 
Maria Leopoldina Padilha Falcão.  –  Recife : O Autor, 
2009.   

68 folhas : il., fig., tab. e quadros.  
 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal  de 
Pernambuco. CCS. Saúde Coletiva, 2009. 

 

 

Inclui bibliografia, anexos e apêndices. 
 

 

1. Atenção primária à saúde. 2. Programa Saúde da 
família.  3.  Saúde da criança.    I. Título. 

                                                  

 

613.95  CDU (2.ed.) UFPE  
                                    613.043 2                 CDD (21.ed.)           CCS2009-130    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

RESUMO 
 
 

A implantação do novo modelo de atenção à saúde pública no Brasil (1988), assumiu a 

atenção básica como sua instância ordenadora e trouxe para o centro das discussões a 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Tais mudanças estão requerendo profissionais de saúde 

habilitados para assistir a todos os ciclos de vida. Entre esses profissionais destaca-se o (a) 

médico (a) por seu estruturante desempenho na equipe de saúde; ademais, a atenção à saúde 

da criança, representa um imperativo no cuidado à saúde das populações. Este trabalho aborda 

a consulta oferecida pelo (a) médico (a) da ESF, às crianças menores de cinco anos, a partir 

dos princípios norteadores dessa Estratégia; do perfil desse profissional e de sua adesão ao 

ideário da ESF, assim como a ambiência das Unidades de Saúde da Família (USF). O estudo 

foi realizado nas USF do Distrito Sanitário I da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife. A 

metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa. Os dados foram coletados mediante a 

observação de prontuário da família e entrevistas com as mães (ou acompanhantes) das 

crianças consultadas, com os (as) médicos (as) e os gerentes das unidades. Os resultados 

evidenciaram que o registro da consulta infantil, contém um insuficiente número de 

informações, além de anotações centradas na queixa, no diagnóstico e tratamento. A consulta, 

tal como apreendida pela mãe (ou acompanhante), enquanto componente do cuidado integral 

à saúde da criança, ainda não se constitui numa realidade. Os profissionais não apresentam 

um perfil particular, tampouco têm a percepção desejada a respeito do papel que deveria 

desempenhar. A estrutura física e os insumos disponíveis nas USF não devem ser tomados 

como elementos impeditivos da qualidade do trabalho. Pode-se finalmente afirmar que o (a) 

médico (a) realiza a consulta infantil, dentro do padrão de Posto de Saúde, dito tradicional, ou 

seja, focado na doença e prevalecendo os elementos assistenciais curativos, em detrimento 

daqueles vinculados ao modelo de prevenção e promoção à saúde.      

 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Programa Saúde da Família, Saúde da Criança 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

A new national health care model was implanted in Brazil in 1988, and was mainly focused 

towards providing basic health care, thus, the Family Health Strategy (FHS) was brought into 

the field of discussion. Such changes require that health workers are able and equipped to 

attend all those from within the circle of life. Outstanding amongst these health workers are 

the doctors who, because of their structured role within the team, and especially because of 

their attention to children’s health care, are absolutely imperative for public health care. 

Taking the basic guidelines of the strategy as its starting point, the present study examines the 

consultations offered by FHS doctors to children under five years old; the profile of these 

professionals and the manner in which they follow FHS lines, within the environment of the 

Family Health Units (FHU). The study was conducted at FHUs situated in Health District 1 of 

the Local Health Authority of the city of Recife. The methodology employed was a qualitative 

approach. Data were collected by observing family records and interviews with mothers (or 

carers) of children receiving health care, with the unit doctors or managers. The results 

revealed that there was insufficient information in the records regarding the children’s 

consultations, as well as a lack of notes regarding their complaints, diagnosis and treatment. 

The consultation, as seen by the mother (or carer), as a component of the child’s integral 

health care, did not constitute a part of this reality. Health workers possess no particular 

profile, and even less, a desired perception concerning the role they should be playing. The 

buildings and installations available at the FHUs should not be regarded as elements that in 

any way impede high-quality work. Finally, it is possible to affirm that doctors conduct 

children’s consultations within the standards of Health Centers, generally referred to as 

traditional, in other words - focusing on disease and cure, rather than factors linked to 

prevention and the promotion of health.       
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Apresentação do Problema  

 A implantação do novo modelo de atenção à saúde pública no Brasil (1988), assumiu a 

atenção básica como sua instância ordenadora e trouxe para o centro das discussões a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) *. 

 Da mesma forma que se mudou o centro de abordagem do indivíduo para a família, o 

desenvolvimento das práticas em saúde, passou de ações técnicas individuais para uma 

atuação em equipe. Esse trabalho compartilhado, considerado um avanço em algumas práticas 

sanitárias, tornou-se um dos principais pressupostos da ESF (MS, 2002). 

Tais mudanças estão requerendo profissionais de saúde habilitados para assistirem o 

indivíduo, sua família e a comunidade em todos os ciclos de vida. Entre esses profissionais 

destaca-se o médico por seu estruturante desempenho na equipe de saúde. 

 Para o modelo de saúde universal, equânime e integral, apoiado na ESF, tem-se 

proposto que o médico deva ter formação ampla, atuando na resolução dos problemas de 

saúde mais freqüentes da população alvo. 

 Dentre as fases da vida humana, destaca-se a infância, por representar o alicerce físico, 

cognitivo e psicossocial do futuro adulto. Perante a sua vulnerabilidade às influências do meio 

ambiente, à dependência do adulto, sua imaturidade imunológica e pela rapidez do seu 

desenvolvimento, a criança menor de cinco anos carece de cuidados e atenção constantes e 

especiais (MS, 1995). 

 Considerando a dimensão dessas questões, bem como a experiência pessoal da autora 

no primeiro nível de atenção à saúde, este projeto de pesquisa foi formulado com a intenção 

de responder à indagação de como vem sendo realizada a consulta em menores de cinco anos 

por médicos (as) da Estratégia Saúde da Família. 

Sabe-se que o conceito atual da Atenção Primária à Saúde (APS) surgiu no Reino 

Unido, nas primeiras décadas do século XX, através do relatório Dawson, que preconizou a 

organização de um serviço de saúde em três níveis: centros primários de atenção à saúde, 

centros secundários e hospitais de ensino, descrevendo as competências de cada nível e as 

relações existentes entre eles (STARFIELD, 2004). Segundo as pesquisas desta autora (2000 

e 2002), comparando os sistemas de saúde de onze países centrais, aqueles estruturados a 

partir da atenção primária estavam associados com menores custos, maior satisfação da 
                                                 
* Desde março de 2006, pela  Port. nº 648/GM, o Programa Saúde da Família (PSF) passou a ser denominado de 
Estratégia Saúde da Família (ESF). 



 11

população, melhores níveis de saúde e menor uso de medicamentos. Experiências semelhantes 

realizadas em países periféricos* mostraram que a APS pode ser adaptada e interpretada para 

se adequar a distintos contextos políticos, sociais e culturais. 

 Apesar de essa proposta ter influenciado vários países, a APS foi inserida como 

doutrina universal a partir da I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde 

realizada em Alma-Ata, no ano de 1978, na extinta URSS, sob o patrocínio da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) (MENDES, 2002). A partir daí, embora cada país tenha usado 

denominações e caminhos diferentes, mantiveram em comum atuar na família, na 

comunidade, de forma integral e no enfoque generalista.  

No Brasil, diante de um cenário onde as mudanças de cunho político, econômico e 

social eram prementes e visando equilibrar as desigualdades de acesso à saúde da população, 

surgiu o movimento da Reforma Sanitária, inspirado em experiências externas e nas 

discussões que aconteceram na própria Conferência de Alma-Ata. No bojo desse movimento 

emergiu um pensamento crítico e uma prática sanitária fundantes de um novo paradigma para 

a saúde pública brasileira. Nessa direção, foram se constituindo o Sistema Único de Saúde 

(SUS), bem como o conjunto de novas diretrizes e propostas, conforme está indicado no 

artigo 198 da Constituição Federal de1988, e:  
[...] que valorize as ações de promoção e proteção da saúde, prevenção das doenças e 
atenção integral às pessoas [...] capazes de produzir um impacto positivo na 
orientação do novo modelo e na superação do anterior, calcado na supervalorização 
das práticas da medicina curativa, especializada e hospitalar, e que induz ao excesso 
de procedimentos tecnológicos e medicamentosos e, sobretudo, na fragmentação do 
cuidado [...] (GIL, 2005:490). 

A prestação de serviços locais como forma de lidar com a pobreza e a exclusão social 

é antiga. A proposta de organizar serviços orientados pela atenção primária é marcada por 

uma trajetória de sucessivas idas e vindas até se consolidar como uma política de reforma, 

uma alternativa diante da permanente crise dos sistemas de saúde contemporâneos (CONILL, 

2008). 

Desde 1994, o Ministério da Saúde (MS) adotou como Política de Atenção Básica**, a 

ESF a qual representou, em anos recentes, a mais ousada ação implantada no país para a 

reorientação do modelo assistencial (MENDES, 2002). 

                                                 
* A denominação do que é “centro”, “periferia” e “semi-periferia” nos sistemas econômicos mundiais é 
complexa e tem motivado importante discussão entre economistas e cientistas sociais (ARRIGHI, 1997). A 
polarização centro/periferia tal como referida neste trabalho quer apenas chamar atenção sobre as enormes, e até 
o momento, intransponíveis diferenças existentes entre os países entendidos como o núcleo orgânico do 
capitalismo e aqueles que se movimentam por fora dele (na dinâmica precariedade da semi-periferia ou da 
periferia). 
** A título de esclarecimento ao leitor, nesse estudo não faremos distinção entre os significados de atenção básica 
e atenção primária à saúde, ora usando uma terminologia, ora outra. 
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De acordo com Conill (2008), um conjunto de fatores pode explicar o surgimento do 

Programa Saúde da Família (PSF) em 1994: a experiência bem sucedida do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) no Nordeste, a falta de um planejamento vigoroso 

para a vertente assistencial no SUS e os interesses políticos que um programa desta 

envergadura poderia representar, mesmo para um governo, por alguns autores denominado de 

neoliberal. A mesma autora pensa que, possivelmente, o incentivo financeiro disponibilizado 

para contratação de equipes tornou-se uma medida facilitadora para sua emergência. 

Vasconcelos (1999), reforça a análise ao salientar que 1994 foi escolhido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), como o Ano Internacional da Família, proporcionando um 

impacto indutor sobre a política brasileira e de outros países, ao valorizar os conceitos de 

família e comunidade.  

A ESF, no Brasil, como toda política social, resultou de complexas influências 

sociais, políticas e culturais, incorporando diversos e conflituosos elementos ideológicos e 

conceituais. Goulart (2002), continua explicando que esta estratégia poderia ser mais uma 

política reducionista, nos moldes dos organismos financiadores de programas sociais nos 

países periféricos e, ao mesmo tempo, poderia ser entendida como uma intervenção coerente 

com os princípios doutrinários do SUS e ser vista como possível força geradora de mudanças 

estruturais do modelo assistencial, ao incorporar os elementos de um novo paradigma, de 

recorte sanitário-epidemiológico.  

Assim, definiu-se como atenção básica o conjunto de ações dirigidas ao âmbito 

individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Tais ações são 

desenvolvidas mediante o exercício de práticas gerenciais, sanitárias e participativas, sob 

forma de trabalho em equipe, destinadas a populações de territórios bem delimitados, pela 

qual a equipe assume a responsabilidade sanitária, devendo resolver os problemas de saúde de 

maior freqüência e relevância (BRASIL, 2006a). 

Na ESF, o trabalho em equipe multiprofissional se faz necessário para dar conta dos 

determinantes que interferem no processo saúde-doença, como também para desenvolver as 

ações de caráter ampliado e integrado, em todas as fases da vida: criança, adolescente, 

mulher, adulto e idoso, sendo imprescindível que os profissionais sejam bem treinados e 

habilitados, destacando-se a formação generalista dos mesmos.  

Vários esforços foram desenvolvidos pelo país, nos últimos anos, para a promoção da 

saúde da criança, entre os quais aqui se destacam, o Programa Nacional de Imunização, o 

Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e a implantação e 
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implementação do PACS e do PSF, que contribuíram, especialmente, para o declínio da taxa 

de mortalidade infantil (TMI) tardia, através da redução da desnutrição e dos óbitos por 

doenças diarréicas e pneumonias (ALVES; FERREIRA; MAGGI, 2004; BRASIL, 2004a). 

Porém, estamos longe de alcançar o cenário desejado, considerando as iniqüidades regionais 

da TMI, que em 2005 oscilaram entre 13,80/1000 nascidos vivos na Região Sul, para 

31,61/1000 na Região Nordeste (MS, 2009.) Ao se desagregar o indicador em seus 

componentes neonatal e tardio, observa-se que atualmente as causas perinatais representam o 

principal contingente das mortes no primeiro ano de vida, estando diretamente relacionadas às 

condições de saúde da gestante, à qualidade do pré-natal, do parto e a assistência ao recém-

nascido (BRASIL, 2004a). 

De acordo com as diretrizes operacionais da ESF, o médico disponibiliza de três 

espaços bem delimitados para o desenvolvimento de suas práticas de saúde: a consulta, a 

visita domiciliar e os grupos de educação em saúde. Diante de sua formação e competência 

técnica dentro da equipe multidisciplinar e a representação do seu papel junto à sociedade, 

ainda como um prescritor de remédios, a consulta médica torna-se o momento mais 

requisitado pelos usuários da Unidade Saúde da Família (USF). Nessa conjuntura, a consulta 

transforma-se numa importante ferramenta de trabalho, devendo-se assim, ir para além da 

semiologia tradicional, agregando as histórias peculiares de cada vida, otimizando as ações 

para a implementação e consolidação das práticas voltadas ao novo modelo da atenção básica 

(ALVES e SILVA, 2009).  

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a OMS (2000), desde os 

anos noventa do século passado, evidências clínicas vêm alterando o modelo da consulta 

médica básica infantil, em menores de cinco anos, passando do controle das doenças 

individuais e da consulta focalizada na queixa da mãe ou responsável, para uma abordagem 

integrada, centrada na criança como um todo, não perdendo as oportunidades de desenvolver 

ações de promoção da saúde, prevenção das doenças, tratamento e reabilitação, envolvendo a 

família e comunidade. 
As evidências científicas da atualidade demonstram que o investimento em saúde 
na primeira infância determina a redução de uma série de doenças prevalentes na 
fase adulta, resultando na formação de uma sociedade mais saudável, com menor 
custo para o sistema de saúde (SBP, 2006). 

Entretanto, uma das principais dificuldades dos gestores municipais é encontrar 

profissionais no mercado brasileiro adequados à ESF, tanto no que se refere à quantidade, 

quanto à qualidade. Esses profissionais, formados sob a égide do modelo biomédico, 
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flexneriano, focado na doença, ao concluírem seus cursos de graduação, estão longe de 

compreender as finalidades e os conteúdos da nova estratégia. 

A carência de profissional médico apto ao exercício de atividades clínico-

epidemiológicas voltadas a todos os ciclos da vida, se constitui em um problema. A questão 

torna-se mais delicada quando se considera o grupo infantil, já que a criança é um ser em 

constante mudança, com suas fragilidades e especificidades, não podendo retardar uma 

intervenção pertinente, sob risco de ocorrer um dano irreversível.    
A assistência prestada à saúde da criança deve ser realizada de forma a oferecer 
uma atuação global e dinâmica diante dos agravos a que está sujeita e não como um 
momento estático do seu desenvolvimento (ISSLER; LEONE; MARCONDES, 
2002:19). 

 Na tentativa de inverter a relação existente no país entre médicos generalistas e 

especialistas, algumas ações vêm sendo desenvolvidas em conjunto, pelos Ministérios da 

Saúde, da Educação e do Trabalho, tais como, a reformulação dos currículos dos cursos de 

graduação da área da saúde, o incentivo às instituições formadoras para a realização de cursos 

de pós-graduação lato senso (Especialização e Residência em Saúde da Família), os processos 

de Educação Permanente para os profissionais já inseridos na ESF, além de concursos 

públicos municipais que reduzem a precarização dos vínculos empregatícios dos profissionais 

de Saúde da Família. 

Apesar das dificuldades, ora relatadas, atualmente a ESF está implantada em 5.235 

municípios brasileiros (94%), nos quais 29.3 mil equipes são responsáveis pelo atendimento 

de 93.2 milhões de pessoas, o equivalente a 60% da população do país (MS, 2009). De acordo 

com Mendes (2002), a ESF no Brasil, encontra-se no momento de transição terminal, a qual 

se caracteriza pela cobertura populacional entre 50% e 70% e um grau de institucionalização 

expressivo, apesar de distribuído de forma desigual em diferentes espaços. Destaca que nos 

espaços educacional e das representações populares, a institucionalização é mais lenta, por 

demandar mudanças culturais profundas. 

 Nesse panorama, a ESF vem sendo implementada pelos gestores da Secretaria de 

Saúde da Cidade do Recife, estando em consonância com os objetivos do Ministério da Saúde 

de reverter progressivamente o antigo modelo de Postos de Saúde. Em dezembro de 2008, 

havia 240 equipes de Saúde da Família distribuídas em 112 unidades de saúde, representando 

uma cobertura de 54 % da população da cidade ou aproximadamente 840 mil pessoas (PCR, 

2009). 
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1.2 Justificativa 

 Desde a Reforma Sanitária, processos de constituição de novos saberes e práticas vêm 

formatando o paradigma da saúde coletiva brasileira. Passados quinze anos da implantação da 

ESF, é incontestável sua contribuição para a melhoria de indicadores e para a expansão do 

acesso aos serviços de saúde.   

 Ao mesmo tempo, esse novo modelo de atenção básica fez surgir novas demandas e 

desafios para gestores, docentes e profissionais de saúde: insuficiência na referência imediata 

para especialidades (equipes de apoio/matricial); formação inadequada dos profissionais, 

precarização dos vínculos empregatícios, entre outros.  

 É aqui que se coloca a ESF enquanto campo de pesquisa, envolvendo as diversas áreas 

da saúde, os serviços em distintos níveis hierárquicos do sistema e os profissionais em suas 

diversas atividades e qualificações. No caso específico desta investigação põe-se em relevo o 

profissional médico num exercício para se apreender as ferramentas conceituais e 

metodológicas em utilização na assistência à criança.  

 Por outro lado, são escassos na literatura brasileira, mais particularmente na Cidade do 

Recife, estudos enfocando o objeto temático ao qual se refere essa pesquisa. Considerando o 

cenário acima descrito, revelando parte das dificuldades encontradas no processo de 

implantação e consolidação do novo modelo de atenção básica, neste trabalho parte-se do 

pressuposto de que durante a consulta, em menores de cinco anos, o médico da ESF nem 

sempre está apto ou motivado para realizar um atendimento integral com ações de promoção, 

prevenção e assistência à saúde. São todas estas razões que justificam a realização da pesquisa 

tal como passamos a expor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A Atenção à Saúde da Criança  
Em 1722, o médico e professor de medicina da Universidade da Basiléia, na Suíça 

Théodore Zwinger demonstrou que os sinais e sintomas das doenças das crianças são muito 

diferentes dos que se observam no organismo adulto. Desde então, os médicos passaram a 

acentuar a necessidade de conhecer as peculiaridades das reações do organismo infantil, a fim 

de tratar adequadamente as doenças que o acometem (MARTINS; CAMPOS JÚNIOR, 2007).  

Na tentativa de reduzir a morbi-mortalidade infantil no mundo, vários encontros 

internacionais aconteceram ao longo das últimas décadas, mobilizando a comunidade 

científica de diversos países. Partindo de algumas experiências, as nações participantes 

definiram como estratégia a ser perseguida o desenvolvimento da Assistência Primária à 

Saúde (ALVES; FERREIRA; MAGGI, 2004). 

De acordo com a OPAS e a OMS (2000), nos países periféricos, uma entre cada cinco 

crianças, morre antes de completar cinco anos. A maioria dessas mortes poderia ser evitada 

através de medidas simples e de baixo custo, de comprovada eficácia e baixa complexidade 

tecnológica.  

 A atenção à saúde da criança no Brasil tem recebido influências de cada período 

histórico, das condições sanitárias e epidemiológicas, da evolução dos avanços técnico-

científicos e das políticas sociais em curso. 

  Os programas de saúde materno-infantil das décadas de 70 e 80 tinham caráter 

vertical, coerente com o modelo tecnocrata de administração da época (FIGUEIREDO; 

MELLO, 2007). Entre os programas relacionados à área infantil realizados na década de 80, 

destaca-se o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, o qual foi considerado 

como padrão nos âmbitos nacional e internacional pela diversidade de ações que visavam à 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (BRASIL, 1991). 

Ainda nos anos 80 (1984), surge o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Criança (PAISC), que se tornou um dos principais eixos para as ações de saúde de uma forma 

integral. Ele propunha como resposta do setor saúde aos agravos mais freqüentes e de maior 

peso na mortalidade de crianças de zero a cinco anos, o desenvolvimento de cinco ações 

básicas: promoção do aleitamento materno e orientação alimentar no primeiro ano de vida, 

controle da diarréia, controle das doenças respiratórias agudas, monitoramento da imunização 

e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança (FIGUEIREDO; MELLO, 
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2007). Nessa época, em todo o país, foram elaborados e impressos Manuais de Normas 

Técnicas sobre esses temas; a definição do primeiro Cartão de Saúde da Criança e a realização 

de capacitações para profissionais de saúde, sobre o PAISC. (FRIAS; PEREIRA; 

GIUGLIANI, 2009). 

Os anos 90 trouxeram para o setor saúde a revitalização do tema família, surgindo uma 

proposta de programa baseado em pessoas pertencentes à comunidade que realizassem 

atividades educativas e preventivas, culminando com a criação do PACS (1991) e 

posteriormente em 1994, com a criação do PSF (FIGUEIREDO; MELLO, 2007), que se 

tornaria a principal estratégia de reorganização da atenção básica.  

Outro destaque da década de 90, foi o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

decretado através da lei nº. 8.069 de 13/07/1990, a partir do qual crianças e adolescentes 

passaram a ser considerados cidadãos, com direitos pessoais e sociais garantidos, fazendo 

com que o poder público implementasse políticas públicas especialmente dirigidas a esse 

segmento. Esse documento estabeleceu, também, a responsabilidade da sociedade e dos pais 

na atenção à criança e ao adolescente (BRASIL, 1990). 

Em 1995, o MS lançou o Projeto de Redução da Mortalidade Infantil (PRMI), que 

objetivava a redução dos óbitos infantis e a melhoria da situação de saúde das crianças a partir 

da otimização dos distintos programas governamentais, promovendo a articulação intersetorial 

com instituições internacionais tais como o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e OPAS, organizações não-governamentais, sociedades científicas, conselhos de 

secretários de saúde e a sociedade civil (BRASIL, 1995). 

Reforçando as ações para a redução da TMI, chega ao Brasil, através de parceria do MS 

com a OMS/OPAS em conjunto com o UNICEF, a proposição da Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), considerada uma estratégia com ênfase na atenção 

básica e nos profissionais médicos e enfermeiros generalistas, tendo sido adotada oficialmente 

em 1996, após sua discussão e aprovação por técnicos e consultores dos diferentes programas 

que trabalhavam com a saúde da criança, representantes de instituições governamentais e não 

governamentais (AMARAL, 2007). 

O governo brasileiro, em consonância com as Metas de Desenvolvimento do Milênio 

(MDM), assumiu junto as Nações Unidas, o compromisso de priorizar a redução da 

mortalidade infantil e a melhoria significativa da saúde da criança. Nesse documento, pactuado 

pelos 191 Estados membros, encontra-se o desafio de reduzir em 2/3 a mortalidade infantil, em 

menores de cinco anos, até o ano de 2015 (MOREL, 2004).  
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Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil (Agenda de Compromisso). Nesse 

documento, os cuidados com a saúde infantil são colocados entre as ações essenciais, 

enfatizando o cuidado integral e multiprofissional. A organização da assistência foi proposta 

através de quatro linhas de cuidado definidas como prioritárias: nascimento saudável, 

crescimento e desenvolvimento, distúrbios nutricionais e doenças prevalentes na infância 

(ALVES e SILVA, 2009). 

Importante referir ainda que o documento mais recente da Política Nacional de Saúde, 

Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (BRASIL, 2006b), reafirma enquanto 

prioridade o que considera essencial para a redução da mortalidade infantil em 2006: reduzir a 

mortalidade neonatal em 5%; reduzir em 50% os óbitos por doença diarréica e 20 % por 

pneumonia; apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a qualificação da atenção às 

doenças prevalentes e a criação de comitês de vigilância do óbito em 80% dos municípios com 

população acima de 80 mil habitantes.  

Atualmente, pode-se considerar que as questões que representam maior desafio no 

campo da saúde infantil são: redução da taxa de mortalidade neonatal, disparidades entre as 

condições de saúde e nutrição entre as áreas rurais e urbanas, acesso ao registro civil e 

eliminação dos crescentes índices de maus tratos e violência (AMARAL; CUNHA; SILVA, 

2002). 

Diante desse panorama e das questões que o enseja, pode-se considerar que houve 

transformações e avanços na Política de Saúde da Criança durante os últimos 20 anos, quer 

seja no seu aspecto normativo, quer seja na implementação de programas e ações. Essa área 

da atenção apresentou resultados significativos no âmbito da saúde pública brasileira, entre os 

quais se destaca a acentuada queda da taxa de mortalidade infantil (FRIAS; PEREIRA; 

GIUGLIANI, 2009). 

 

2.1.1 A Estratégia Saúde da Família e o cuidado integral à saúde infantil 

 Encontra-se na Constituição de 1988 a expressão: “atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. A palavra 

integralidade tornou-se assim o termo representativo dessa diretriz básica do SUS (MATTOS, 

2001). Para Conill (2004), a integralidade constitui um atributo relevante na avaliação da 

qualidade do cuidado e sistemas de saúde, sobretudo para aqueles direcionados à atenção 

básica. “Preconiza-se a assistência integral em substituição à assistência biomédica 
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fragmentada e valorizam-se ações baseadas em preceitos humanísticos e holísticos na atenção 

à saúde” (REIS et al, 2007). 

 A concepção de integralidade é polissêmica. Ela incorpora três grandes grupos de 

significados: 1. como atributos das boas práticas dos profissionais de saúde, na qual, se 

destaca  a recusa de reduzir o paciente ao plano biológico, que produziria seu sofrimento, ou 

seja a sua queixa; 2. como atributos de organização dos serviços, de modo a satisfazer as 

necessidades  da população e o  acesso a técnicas de diagnóstico e tratamento para uma maior 

resolubilidade da atenção; 3. como respostas governamentais aos problemas de saúde, através 

das políticas  especificamente programadas (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007; 

MATTOS, 2001). 

Mattos (2001), chama a atenção que defender a integralidade não significa abandonar 

o conhecimento sobre as doenças e sim o uso prudente desse conhecimento, guiado por uma 

visão ampla das necessidades dos sujeitos os quais cuidamos. Goulart (2002) resume o 

desafio: pensar e praticar os cuidados à saúde baseados na ampliação e superação dos 

conceitos tradicionais antinômicos entre individual e coletivo; prevenção e cura; biológico e 

social; humano e ambiental; oficial e não-oficial. A integralidade exige que a APS reconheça, 

adequadamente, a variedade de necessidades relacionadas à saúde do paciente e disponibilize 

os recursos para abordá-las (STARFIELD, 2004). “Na integralidade, busca-se de forma 

articulada oferecer ações de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco, assistência 

aos danos e reabilitação, de acordo com a dinâmica do processo saúde-doença” (CAMPOS, 

2003). 

 Na criança, a integralidade da atenção, é vista, entre outros aspectos, como a 

ampliação e o desenvolvimento da dimensão cuidadora no trabalho dos profissionais, 

possibilitando uma maior responsabilização sobre os resultados das suas práticas, uma maior 

capacidade de acolhimento e de vínculo, tornando-os mais sensíveis as questões relacionadas 

ao processo saúde-doença não inscritas nos âmbitos tradicionais da epidemiologia ou da 

terapêutica (CONASS, 2004). 

A APS, como um conjunto integrado de ações básicas, articulado a um sistema de 
promoção e assistência integral à saúde, foi inicialmente pensada no final do século 
XIX, em Paris, quando o Professor Pierre Budin idealizou um sistema que 
contemplava serviços para atender a população infantil, mas que concentrava uma 
série de ações básicas de saúde (BRASIL, 2009:178). 

Na busca do cuidado integral à criança, deve-se ressaltar a AIDPI, tanto pelo seu 

impacto positivo na redução da morbi-mortalidade infantil – sobretudo nos locais com TMI de 

40/1000 ou mais - quanto pelo investimento, por parte do MS, em treinamentos para os 
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profissionais de saúde, especialmente no Nordeste do Brasil. Nessa estratégia, após treinamento 

teórico-prático específico, os médicos (as) sem formação em pediatria, estariam aptos a 

desenvolver essa metodologia de caráter sistêmico e integrado, evitando a perda de 

oportunidades de detecção e resolução dos problemas, além de dar ênfase à prevenção e à 

promoção da saúde infantil, no grupo etário que compreende as crianças entre uma semana de 

vida há quatro anos, onze meses e vinte e nove dias (AMARAL, 2002, 2007; FELISBERTO, 

2001; OPAS, 1999). 
A AIDPI introduz o conceito de integralidade, surgindo como alternativa para aplicar 
os programas de controle específicos já existentes (IRA, Diarréia, Crescimento e 
Desenvolvimento, Imunização, etc.), englobando os principais problemas de saúde 
que afetam as crianças menores de cinco anos de idade, afecções geralmente 
preveníveis ou facilmente tratáveis, mediante a aplicação de tecnologias apropriadas 
e de baixo custo (FELISBERTO; CARVALHO; SAMICO, 2000: 27). 
 

É inquestionável que a atenção à saúde da criança representa uma área prioritária 

dentro dos cuidados à saúde das populações. Para que essa atenção ocorra de maneira efetiva 

e eficiente, além da ação sobre os determinantes biológicos e socioeconômicos da morbi-

mortalidade, salienta-se o papel que desempenham os serviços de saúde. Dificuldades no 

cumprimento de normas técnicas e no processo de trabalho dos profissionais, não realização 

de ações educativas, falta de equipamentos e outros insumos, além das deficiências na 

notificação de dados, são problemas que persistem e que são, de forma evidente, impeditivos 

para um adequado atendimento à criança (SAMICO, 2005). 

Como política de Estado, o SUS, dialoga com as reflexões e os movimentos no âmbito 

da promoção da saúde. Esse tema foi retomado como uma possibilidade de enfocar os 

aspectos que determinam o processo saúde adoecimento em nosso país como, por exemplo: 

violência, desemprego, falta de saneamento básico, dificuldade de acesso à educação, entre 

outros, e potencializar formas mais amplas de intervir em saúde, colocando o desafio para o 

setor saúde da intersetorialidade (BRASIL, 2006c).  

Por conseguinte, a promoção da saúde é uma estratégia mediadora entre pessoas e 

ambiente, visando aumentar a participação dos sujeitos e da coletividade na modificação dos 

determinantes do processo saúde-doença. Promover saúde é, portanto, função primordial das 

equipes de saúde da família e exigem uma gestão compartilhada através da participação ativa 

de todos os sujeitos envolvidos na sua produção - governo, usuários, profissionais de saúde, 

movimentos sociais, escolas e outros (PCR, 2005). 

A Agenda de Compromisso (BRASIL, 2004a) um dos mais recentes e importantes 

documentos na esfera infantil, pontua o cuidado integral à saúde, que se concilia com a 

atenção primária, uma vez que aborda os problemas gerais das comunidades, oferecendo 
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serviços de prevenção, cura e reabilitação. Também ratifica a AIDPI e a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), quando define assistência integral, como uma visão global da 

criança, não se restringindo apenas às demandas apresentadas. Propõe uma atenção que atue 

numa população definida, estabelecendo vínculos entre os profissionais e os usuários, 

garantindo a continuidade da assistência, Também destaca o incentivo à participação da 

família em toda a atenção à criança, envolvendo-a com a informação sobre os cuidados e 

problemas de saúde.  
O contato da criança com o serviço de saúde, independente do fato ou queixa que o 
motivou, deve ser tido como uma oportunidade para a análise integrada e preditiva 
de sua saúde e de realização de promoção da saúde. O acompanhamento 
sistemático do crescimento da criança constitui o eixo central desse atendimento 
(MS, 2005:11-12). 

Essa mesma Agenda, no âmbito de suas postulações, expõe a preocupação com 

problemas relevantes em saúde pública na atualidade, como a violência urbana e os acidentes 

domésticos, causas importantes de morbidade na infância e primeira causa de mortalidade a 

partir de quatro anos. Segundo Andraus et al (2005), os óbitos por causas externas quase 

dobraram no período de 1977 a 1994. Em termos relativos, a mortalidade proporcional por 

causas externas subiu de 59 óbitos/100.000 habitantes em 1980 para 69 óbitos/100.000 

habitantes em 1999. Constituiu-se em 2001, a principal causa de mortalidade proporcional 

para a faixa etária de 01 a 39 anos. 

Por fim, Gomes e Pinheiro (2005) consideram que uma das principais razões para a 

ESF possibilitar transformações positivas e significativas na reorganização da atenção básica, 

está no fato de buscar, em seus objetivos e suas metas institucionais, políticas e sociais, a 

centralidade de suas ações na integralidade da atenção e do cuidado à família.  

 

2.2 Política Nacional da Atenção Básica 

 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que estabeleceu a revisão de diretrizes 

e normas para a ESF e o PACS foi instituída pela Portaria nº. 648/GM de 28 de março de 

2006, frente às expectativas criadas pela sociedade usuária do SUS e à necessidade da rede de 

serviços de responder às demandas que lhe vinham sendo impostas (BRASIL, 2006a).  

 A formulação da PNAB aconteceu a partir da agregação de diversos atores políticos, 

nos municípios, estados e federação, da importante colaboração de membros da academia, de 

profissionais de saúde, dos trabalhadores do SUS e de entidades representativas do sistema de 

saúde. Os eixos orientadores durante as discussões e que levaram ao documento final da 
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PNAB, se fundamentaram nos princípios doutrinários do SUS - universalidade, integralidade 

e eqüidade - num contexto de descentralização e controle social (BRASIL, 2006a). 

 Quanto ao PSF, é importante relembrar sua criação pelo MS, em 1994, a partir das 

avaliações provenientes da experiência do PACS, modelo que desde 1991 apontava para a 

necessidade de enfrentamento dos graves índices de morbi-mortalidade materna e infantil na 

Região Nordeste do país. O PACS foi considerado, pelo MS, como uma estratégia-ponte para 

o PSF, por aglutinar elementos, tais como: concepção ampliada de saúde, demanda por busca 

ativa, enfoque na unidade familiar e articulação com a comunidade (GUEDES, 2001). 

A ESF, inicialmente formulada enquanto um programa de saúde, pelos impactos que 

causou sobre um conjunto de indicadores médico-sociais, terminou por se constituir enquanto 

uma estratégia permanente da política nacional de saúde. 
[...] o PSF, ainda que baseado nas idéias de APS, prevenção de doenças e promoção 
da saúde, aceitas internacionalmente, é original e inédito em sua concepção, pois 
não existe registro de modelos como o brasileiro em outros países do mundo. Ao 
contrário da Medicina Familiar (modelo vigente em vários países da Europa, no 
Canadá e na Oceania), o Programa Saúde da Família pressupõe o trabalho 
multiprofissional e em equipe como ferramenta para a integralidade do cuidado à 
saúde na atenção primária (BRASIL, 2009: 184). 

 
 A ESF atualmente definida como modelo de atenção básica, que se encontra em 

processo de consolidação e qualificação, vem se tornando gradualmente “a porta de entrada” 

preferencial do sistema de saúde no país, substituindo o papel dos anteriores postos e centros 

de saúde e a chegada inadequada da população aos ambulatórios especializados e aos serviços 

de urgência. Está desenhado, também, para funcionar como “a porta de saída” para outros 

níveis de complexidade do sistema, assumindo aos poucos sua função de centro ordenador das 

redes de atenção à saúde, garantidor da continuidade dos cuidados. Nesse sentido, “Não é 

verdade que os procedimentos da atenção primária à saúde sejam menos complexos que os 

considerados de média e alta complexidade. São, por certo, menos densos tecnologicamente, 

mas muito complexos” (BRASIL, 2006d: 125).  

Visando à operacionalização da ESF, a PNAB define como áreas estratégicas para 

atuação em todo o território nacional: eliminação da hanseníase, controle da tuberculose, 

controle da hipertensão arterial e da diabetes mellitus, eliminação da desnutrição infantil, 

saúde criança, saúde da mulher, saúde do idoso, saúde bucal e promoção da saúde.  

O Guia Prático do PSF (BRASIL, 2001a) pontua, entre outras, as normas técnicas para 

o ciclo infantil, onde o médico da ESF deve, no mínimo, se responsabilizar por um 

nascimento saudável; pela vigilância nutricional; incentivo e acompanhamento da 

imunização; assistência às doenças prevalentes na infância; atividades educativas de 
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promoção da saúde e prevenção de doenças. Deve ainda, referenciar para a atenção de média 

e alta complexidade, solicitar exames laboratoriais, com o acompanhamento de toda a 

trajetória da criança pela atenção básica. 

 Quanto à estrutura das unidades, estabelece como itens imprescindíveis: equipe 

multiprofissional mínima composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais; 

consultório médico e de enfermagem; local para arquivos e registros (Prontuário da Família); 

sala de cuidados básicos de enfermagem; sala de vacina; equipamentos e insumos adequados 

às ações propostas, de forma a garantir a resolubilidade; garantia dos fluxos de referência e 

contra-referência aos serviços especializados, apoio diagnóstico e terapêutico. 

Embora a importância do prontuário médico ultrapasse os limites da APS, é nesse 

nível, que o mesmo se transforma em um instrumento especial, já que os seus profissionais 

como coordenadores da rede de atenção (espera-se!) são os principais mantenedores das 

informações a respeito dos pacientes (STARFIELD, 2004). A mesma autora diz que, o 

prontuário médico tem uma série de atribuições no processo da atenção, tais como, auxílio 

para a memória dos profissionais ao longo do tempo, ferramenta epidemiológica no 

planejamento das ações, documentação de fórum legal e como fonte de informação sobre a 

qualidade da atenção.  

[...] Resolução 1331 de 1989 do Conselho Federal de Medicina1, o prontuário 
médico é um “elemento valioso” para o paciente e a instituição que o atende, para o 
médico, bem como para o ensino, a pesquisa e os serviços de saúde pública, 
servindo também como instrumento de defesa legal. Segundo esta resolução, o 
preenchimento do prontuário é obrigação e responsabilidade intransferíveis do  
médico [...] (BASSAN; CAETANO, 2005) 
 

A PNAB recomenda para cada USF, o parâmetro de uma equipe para até, no máximo, 

quatro mil habitantes. Porém, para garantir uma melhor qualidade no cuidado à saúde, o 

desejado é que cada equipe atenda uma média de três mil pessoas.  

 O processo de implantação e de implementação de equipes da ESF tem início com a 

decisão política do gestor municipal de aderir à estratégia, seguida da elaboração de projeto 

técnico, que deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde (SES) e ao MS, com a 

devida aprovação do Conselho Municipal de Saúde e da Comissão Intergestora Bipartite 

(CIB) Regional e Estadual.   

 Observa-se no mapa a seguir a ênfase conferida a essa nova estratégia nos últimos dez 

anos, mediante o aumento significativo do número de equipes de Saúde da Família e 

consequentemente o percentual de cobertura populacional. Esse dado vem reforçar a 
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necessidade atual no investimento, na qualidade da assistência e na formação profissional 

adequada. 
Figura 1 - Evolução da Implantação das Equipes Saúde da Família 

BRASIL/ 1998 - ABRIL/2008 

 

  
  

                             1998                                                                       ABRIL/2008 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde/Departamento de Atenção Básica-DAB/2008 

  

 Quanto ao financiamento da atenção básica, também definida pela PNAB, ocorre de 

maneira tripartite, onde o componente federal se expressa através do Piso da Atenção Básica 

(PAB), sendo formado por uma fração fixa e outra variável. Esses recursos deverão ser 

utilizados nas ações de atenção básica contidas nos Planos de Saúde dos municípios. 

 Alguns Estados já priorizam a atenção básica e repassam recursos próprios para a ESF. 

Pernambuco iniciou este processo em 2007 para as equipes que se destacaram no processo de 

trabalho e nos resultados considerados positivos. Para analistas do tema do financiamento, 

neste ponto residiriam alguns conflitos, vez que muitos municípios alegam arcar com boa 

parte das despesas, em detrimento de certa omissão dos Estados para repartir o ônus da 

crescente expansão.  
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Figura 2 - Distribuição per capita dos Recursos Financeiros da Atenção Básica 

em reais/hab/ano BRASIL - 1998 e 2006 

 

1998  2006  

 
 

Até 20  
De 20 a 40  
De 40 a 60                      
De 60 a 80  
Mais de 80 
 

Fonte: DATASUS 

 

 

Tabela 1 - A evolução físico-financeira da ESF, nos últimos cinco anos. 

 
 

Ano 

 
Total de Equipes de 

Saúde da Família 

 
Cobertura 

populacional 
(%) 

 
Investimento na estratégia Saúde da 

Família (R$) 

 
2003 

 
19 mil 

 
35,7 

 
1.662,80 bilhões 

 
2004 

 
21,3 mil 

 
39,0 

 
2.191,04 bilhões 

 
2005 

 
24,6 mil 

 
44,4 

 
2.349,79 bilhões 

 
2006 

 
26.7 mil 

 
46.2 

 
3.248,50 bilhões 

 
2007 

 
27.3 mil 

 
46.6 

 
4.064,00 bilhões 

Fonte: Departamento de Atenção Básica – DAB/MS – 2007. 
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 O MS, reconhecendo a importância do componente avaliativo na trajetória de 

construção de uma política de saúde e do papel do gestor federal na indução desse processo, 

através de sua Coordenação de Acompanhamento e Avaliação (CAA), está desenvolvendo 

múltiplas iniciativas voltadas para a institucionalização da avaliação no âmbito da atenção 

básica (BRASIL, 2005). Essas iniciativas visam apoiar o processo de tomada de decisão, 

prestar contas à sociedade e produzir conhecimento. Destaca-se, entre as ações da Política 

Nacional de Avaliação: Pesquisas Avaliativas em Atenção Básica; Reformulação do Sistema 

de Informação da Atenção Básica (SIAB); Monitoramento do Projeto de Expansão e 

Consolidação de Saúde da Família (PROESF); Fortalecimento da capacidade técnica das 

Secretarias Estaduais de Saúde em Monitoramento e Avaliação para Melhoria da Qualidade 

da Estratégia Saúde da Família (AMQ). 
  

2.3 Política de Formação de Pessoal para a Atenção Básica  

 A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, inciso III, determina que “ao SUS 

compete ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde” (BRASIL, 1988). 

Apesar de segmentos importantes das instituições de educação superior terem 

participado da construção do SUS, identificou-se, há tempo, a necessidade de promover 

mudanças na formação profissional, de tal forma a aproximá-las dos conceitos e princípios 

que permitirão uma atenção integral e humanizada à população brasileira (MS, 2004). 

 Para alguns médicos, ao final do curso, restava atuar no ambiente em que foi 

educado – o Hospital – onde se sentia seguro, pois foi o que viu na faculdade, e não mais nas 

casas, no meio das famílias. Portanto é muito forte a concepção biológica de abordagem do 

processo saúde-doença, fundamentada no método positivista, em que há rara ênfase nos 

outros aspectos, sobretudo culturais, familiares, sociais e econômicos, como determinantes do 

processo (DALLA, 2004). 

No Brasil, o ensino na maioria das faculdades de medicina ainda privilegia o 

aprendizado em centros terciários, priorizando a formação especializada, sendo organizado de 

forma fragmentada, impedindo o aluno de ter uma visão geral do paciente. Porém na 

atualidade, sabe-se que, na vida profissional do graduado, a maioria dos postos de trabalho 

está nos setores primário e secundário (CAMPOS; FORSTER, 2008). 

Apesar da influência da medicina hospitalar, a figura do clínico geral ou do médico de 

família talvez simbolize ainda hoje uma imagem idealizada da medicina. Esse tipo de prática 
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foi se configurando com formas e importância distintas em diversos países, sendo atualmente 

denominada de atenção primária (CONILL, 2008). 

Com a instituição do PSF (1994) volta à tona a discussão sobre as atribuições do 

médico generalista, do médico de família, temática esta que não se constituindo em uma 

novidade, recoloca a questão de um profissional escasso no mercado e progressivamente 

substituído pelos especialistas, no mesmo momento em que o MS carece desses agentes 

técnicos para implementar a  ESF.  

A formação do médico da ESF vem sendo questionada por gestores, docentes e 

discentes das várias áreas da saúde e por usuários dos serviços. Nesse contexto emerge uma 

discussão instigante quanto à qualificação necessária para esse profissional, considerando a 

assistência, não só ao grupo infantil, mas também aos grupos de adultos, idosos, gestantes e 

adolescentes. “Não se pode pensar na qualidade dos serviços prestados, sem pensar na 

qualificação dos profissionais que trabalham na ESF e que atuam numa lógica diferenciada, 

prestando uma assistência integral e promovendo à saúde das pessoas” (SERRA, 2002: 

PREFÁCIO). 

 Nos últimos anos, tornou-se evidente que o atendimento primário necessitava de uma 

nova abordagem, uma vez que a estrutura clássica da rede de serviços básicos vinha 

apresentando, em diversos locais do país, uma baixa resolubilidade. Com a experiência dos 

últimos anos, a ESF mostrou que existe uma dificuldade para se arregimentar médicos 

adequadamente treinados para exercer a função de generalistas (CUTAIT, 2002).   

É visão corrente que os profissionais de saúde não têm sido formados com os 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores suficientes para o adequado desempenho nos 

serviços públicos. Estudos assinalam a crise na formação e no desenvolvimento dos recursos 

humanos. Essa crise relaciona-se às mudanças relativas ao mercado de trabalho, organização 

dos serviços, especialização precoce e sem limites, desarticulação ensino-serviço e a 

desintegração de aspectos biológico-social, básico-profissional, individual-coletivo (BRASIL, 

2006d). 

 Ainda que alguns autores refiram esperar da formação geral do médico, nos dias 

atuais, que os mesmos desenvolvam habilidades para atuarem em diversas áreas do 

conhecimento, tais como, atenção à saúde; tomada de decisões; comunicação, liderança e 

administração; gerenciamento e educação permanente (HADDAD et al, 2006), na prática 

concreta dos serviços de saúde sabe-se não ser esse o perfil predominante. 
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Mas é somente com o início da construção político-organizativa do Sistema Único 
de Saúde (SUS), já no início dos anos 90, que as debilidades do ensino médico 
brasileiro e o questionamento mais incisivo do perfil dos produtos das escolas 
médicas adquirem uma visibilidade social. (ALMEIDA, 1999: 127) 

Em todo o Brasil, o crescimento significativo do número de equipes de Saúde da 

Família a partir de 1994, que possibilitou o acesso ao sistema de saúde aos cidadãos antes sem 

este direito, colocou na mesa permanente de discussão a necessidade de priorizar elementos e 

processos de qualificação desta expansão. 

 Para garantir condições favoráveis ao crescimento com qualidade da atenção básica 

são necessárias ações articuladas com as instituições formadoras para promover mudanças na 

graduação e pós-graduação dos profissionais de saúde, de modo a disponibilizar técnicos 

adequados às necessidades da sociedade e à operacionalização do SUS (MS/SGTES, 2008a).  
Segundo a IX Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, é indispensável 
para a implementação do SUS uma política nacional de recursos humanos efetiva, 
que incorpore ações como a qualificação e/ou formação permanente de seus 
trabalhadores, cuja evolução na carreira conte com o suporte de escolas de 
formação nas Secretarias de Saúde; ou mediante articulação com Secretarias de 
Educação, universidades e outras instituições públicas de ensino superior (COTTA, 
2006:8).  

Após a definição e implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina (Resolução CNE/CES nº. 4/01), o ensino médico no Brasil iniciou 

uma nova fase, possibilitando uma articulação entre as instituições de formação e o sistema de 

saúde, abandonando o ensino com ênfase nas doenças, no diagnóstico e no tratamento, focado 

apenas no indivíduo. Vislumbra-se assim, o surgindo de um profissional médico com perfil 

generalista, humanista, com capacidade crítica e reflexiva, na perspectiva da integralidade da 

assistência e inovando ao incentivar a inserção precoce e progressiva do futuro médico no 

SUS, favorecendo a aquisição do conhecimento e compromisso com a realidade de saúde do 

seu país e região (HADDAD et al., 2006). 

 Estimulados pela aprovação destas diretrizes, o Ministério da Educação e o Ministério 

da Saúde aprovaram o PROMED - Projeto de estímulo a mudanças curriculares nos cursos de 

medicina (2002), um programa de incentivo às mudanças curriculares que contou com o apoio 

da maior parte das escolas médicas do país e sinaliza para a possível construção de outros 

programas como o PROENF – Projeto de Estímulo a Mudanças Curriculares nos Cursos de 

Enfermagem (MS/SGTES, 2008b). 

A atenção primária como campo adequado na formação profissional para os futuros 

médicos é determinado pelo fato de que, na comunidade, o aluno está numa posição 

privilegiada para aprender as atividades preventivas, compreender a realidade do processo 

saúde-doença e sua visão holística, assim como a complexidade e importância da relação 
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médico-paciente e da longitudinalidade da atenção, além de compreender a abordagem das 

doenças prevalentes, tanto agudas como crônicas (CAMPOS; FORSTER, 2008). 

 Atividades vêm sendo colocadas em prática, na tentativa de reverter a escassez desses 

profissionais no mercado de trabalho: Programa de Interiorização dos Trabalhadores de Saúde 

(PITS), implantação de Pólos de Capacitação Regionais, Normas e Manuais Técnicos do MS, 

Cursos de Especialização, Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade e  

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, AprenderSUS, Programa Nacional de 

Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde), entre outras. 

O AprenderSUS (MS, 2004), tem como objetivo induzir  uma mudança na formação 

dos profissionais de saúde no âmbito do ensino de graduação. Considera que a nossa 

formação e exercício profissional vem marcada pela reprodução flexneriana, e que para 

ampliar a qualidade da atenção à saúde se torna essencial orientar as graduações para a 

integralidade da atenção. Orienta sua estruturação a partir da problematização do processo de 

trabalho e sua capacidade de dar acolhimento e cuidado às várias dimensões e necessidades 

em saúde das pessoas, dos coletivos e das populações. 

  Esse mesmo documento relata que a história dos movimentos por mudança na 

graduação das profissões de saúde, nos últimos treze anos no Brasil, demonstrou a 

importância de envolver usuários, estudantes e gestores, assim como, mobilizarem dirigentes 

universitários e de formular políticas públicas integradoras dos setores da saúde e da 

educação. Acredita-se que, com um projeto de educação formulado como política pública 

pode-se disputar a formação de profissionais, em caráter reverso com a perspectiva atual 

hospitalocêntrica, procedimento-centrada e medicalizadora, vislumbrando uma cadeia de 

cuidados progressivos à integralidade da atenção.  

Outra importante estratégia, o Pró-Saúde, instituída pela Portaria Interministerial 

MS/MEC nº. 2.101 de 03/11/2005, tem o objetivo de modificar o foco das graduações e de 

programas de residência, a fim de oferecer profissionais habilitados a responderem às 

necessidades da população brasileira e à operacionalização do SUS. Esse Programa financia 

instituições dispostas a reorientarem o conteúdo teórico, os cenários de prática e a orientação 

pedagógica, articulando suas escolas aos serviços públicos de saúde. Inicialmente, o Pró-

Saúde contempla os cursos de Medicina, Enfermagem e Odontologia, áreas cujos 

profissionais fazem parte da ESF em todo o Brasil. Foram selecionados, através de edital 

público, 90 cursos em todo o Brasil, com impacto inicial sobre aproximadamente 46 mil 

estudantes de graduação da área da saúde (MS-SGTES, 2008c). 
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A aproximação entre a universidade e a realidade dos serviços aprimorará a 
qualidade dos serviços prestados. Fará com que a produção acadêmica nas áreas de 
ensino, pesquisas, e serviços, constantemente espelhados na pressão das demandas 
do mundo real possa se tornar mais relevantes à sociedade. A verdadeira autonomia 
deve sim, tornar a academia menos vulnerável a pressões de caráter mais 
imediatistas, mas deve conectá-la cada dia mais firmemente às necessidades da 
sociedade. (SARAIVA FELIPE, 2006: 18). 
 

 De acordo com a PNAB (2006), o processo de educação permanente dos profissionais 

da atenção básica é de responsabilidade conjunta das Secretarias Municipais de Saúde e das 

Secretarias Estaduais de Saúde. Os conteúdos mínimos da Educação Permanente devem 

priorizar as áreas estratégicas da atenção básica, devendo os serviços adequar-se à integração 

ensino-aprendizagem de acordo com processos acordados na Comissão Intergestora Tripartite 

(CIT) e CIBs.                   

 No Pacto pela Saúde (2006), foram explicitadas responsabilidades entre os três 

gestores do SUS, no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde. No seu componente III 

(Pacto de Gestão), quanto às responsabilidades da Educação na Saúde, destacou-se: formular, 

promover e pactuar políticas de educação permanente na saúde; promover a integração dos 

processos de capacitação e desenvolvimento de recursos humanos à política de educação 

permanente, no âmbito da gestão nacional do SUS; propor e pactuar políticas regulatórias no 

campo da graduação e da especialização das profissões de saúde; articular e propor políticas 

de indução de mudanças na graduação das profissões de saúde; propor e pactuar com o 

Sistema Federal de Educação, processos de formação de acordo com as necessidades do SUS, 

articulando os demais gestores na mesma direção (BRASIL, 2006b).              

 A ESF, além de ampliar o acesso à atenção básica nas diversas regiões do país, causou 

impacto na formação de profissionais para o setor, e vem se tornando uma nova opção no 

mercado de trabalho, constituindo-se a esfera municipal, pela diretriz da municipalização, um 

dos principais empregadores. No caso dos médicos, no ano de 2002, os municípios foram 

responsáveis por quase 53% dos postos de trabalho público, seguidos da instância estadual 

46,3%, ficando a esfera federal com 0,6% (MACIEL FILHO; PIERANTONI, 2004).  

Segundo Longo (2009), a formação médica não está em sincronia com o trabalho do 

médico. Adota como exemplo o estado de Pernambuco, onde 90% de sua população depende 

do SUS. E que apesar do mercado em expansão para a ESF, nossos médicos recém-formados 

não se sentem estimulados para optar por esta área, tendo o setor privado maior influência na 

sua escolha. Como agravante, ainda não há cursos de pós-graduação em Saúde da Família 

suficientes para atender a necessidade da expansão dessa estratégia, onde se precisaria formar 

um contingente expressivo dos profissionais que estão saindo da escola.  
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Assim, o médico de família deve saber manejar as condições biológicas, 
psicológicas, sociais e ambientais que afetam desde a criança até o idoso, sem 
perder a visão ampla da comunidade em que está inserido (ROMANO, 2008: 14). 

Nessa pesquisa, salienta-se a Agenda de Compromissos (BRASIL, 2004a), quando 

considera o treinamento teórico-prático e a supervisão da educação permanente como 

fundamental para a inserção dos profissionais das equipes de saúde da família no cuidado com 

a criança. Esta atenção deverá ser desenvolvida tendo como eixo uma abordagem global, ou 

seja, não perder oportunidades de atuação, de prevenção, de promoção e de assistência, enfim, 

de cuidado, com vinculação e responsabilização sobre a continuidade da atenção até a solução 

dos problemas apresentados.   
É esse conjunto de fatos e argumentos de múltiplas determinações, que confere 

pertinência aos objetivos desta pesquisa. Decerto, não será possível dar conta de todo o 

espectro teórico-conceitual que se vislumbra nesse momento, mas é oportuno reafirmar que 

todo o esforço heurístico estará voltado para aumentar a compreensão de um velho problema, 

agora renovado, pelo desafio da urgência em formar quadros técnicos habilitados para uma 

política já em vias de implementação e consolidação. 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar como são realizadas as consultas oferecidas pelo médico, às crianças menores 

de cinco anos, em unidades da Estratégia Saúde da Família, considerando os princípios 

norteadores desse modelo de atenção à saúde. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar se o manejo da consulta pelo médico da Estratégia Saúde da Família está 

orientado pelos critérios técnicos pré-definidos para o estudo.  

 

 Caracterizar o médico de unidades de Saúde da Família quanto a sua formação, 

conhecimento, práticas e motivações acerca da Estratégia na qual estão inseridos.  

 

 Verificar se as condições de estrutura física e de insumos disponíveis nas unidades 

oferecem ambiente adequado para o desenvolvimento da atenção à saúde infantil preconizada 

pela Estratégia de Saúde da Família. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

4.1 Desenho e Caracterização do Local do Estudo 

 A pesquisa se desenvolveu no âmbito da abordagem qualitativa. Ela foi exploratória, 

descritiva e perseguiu uma possibilidade explicativa para os dados coletados. Definiu-se esse 

caminho, por ser o mais apropriado para demonstrar como os (as) médicos (as) da ESF 

desenvolvem a consulta infantil na perspectiva da contribuição à mudança do modelo de 

atenção.  

 O estudo foi desenvolvido no Recife, capital do Estado de Pernambuco, cidade que 

ocupa uma posição central, a 800 km das outras duas metrópoles regionais, Salvador e 

Fortaleza, disputando com elas o espaço estratégico de influência na Região Nordeste. Possui 

uma população de 1.533.580 habitantes e uma área total de 218 Km ², distribuída em 94 bairros 

e 06 Distritos Sanitários, correspondendo a 18% da população do Estado e  44% da  Região 

Metropolitana (PCR, 2009). 

A escolha da área do estudo foi intencional, já que não se pretendeu generalizar e sim 

investigar um local que potencialmente mostrasse aspectos e situações relevantes para os 

questionamentos da pesquisa. Assim, definiu-se como sítio, todas as USF do Distrito 

Sanitário I (DS I) da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife.  

O acesso às USF do DS I foi facilitado pelo fato de a pesquisadora estar inserida no 

quadro técnico do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira – IMIP, sendo 

esse Distrito campo de estágio para as atividades docentes dessa Instituição.  

 O Distrito Sanitário I é formado por onze bairros: Boa Vista, Cabanga, Coelhos, Ilha 

Joana Bezerra, Ilha do Leite, Paissandu, Recife, Santo Amaro, Santo Antônio, São José e 

Soledade. Possui uma população de 77.607 habitantes (IBGE, 2000) sendo aproximadamente 

72% coberta pela ESF e de acordo com a Ficha A do SIAB 2008, a qual registra apenas as 

crianças cobertas pela ESF/PACS, existem nessa área 3.579 menores de cinco anos (PCR, 

2009). 

 A Cidade do Recife demonstra diferentes padrões intra-urbanos de condição de vida e 

de mortalidade infantil. O bairro do Recife Antigo é a área de pior condição de vida da capital 

pernambucana quando analisadas habitação, educação e renda dos moradores. A maioria dos 

bairros, acima referidos, está incluída nos estratos classificados de "baixa condição de vida" 

ou de "muito baixa condição de vida”. Quanto à mortalidade infantil, destacam-se as causas 
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perinatais, por broncopneumonias e por doenças infecciosas intestinais (GUIMARÃES et al, 

2003).   

Desses bairros, alguns se destacam por seus precários indicadores sócio-econômicos, 

ressaltando-se a violência em caráter endêmico e por suas histórias de lutas libertárias, 

mobilização comunitária para a redução das desigualdades sociais e por abrigar em seus 

territórios, importantes instituições da política, educação, cultura e economia da Cidade e do 

Estado. São eles: Recife (que deu origem à cidade e à área portuária), Coelhos, Ilha Joana 

Bezerra (Coque), Santo Amaro e São José. 

 Como os demais Distritos Sanitários da cidade, também o DS I está subdividido em 

três microrregiões, estando contemplado, atualmente, com dezesseis equipes da ESF, 

distribuídas em nove USF. 

 Encontra-se nos quadros abaixo, a relação das USF do DS I por microrregião, seus 

respectivos endereços e número de equipes. 

 
Quadro 1 - Microrregião I – DS I 

Fonte: SMS /Recife – 2008 

 

Quadro 2 -  Microrregião II -  DS I  

Fonte: SMS /Recife – 2008 

 

USF Endereço Número de Equipes 

 

Pilar 

 
Avenida Martin Luther King, s/n. 

Bairro do Recife. 

 
Equipe única 

 

Santo Amaro I 

 
Rua Anchieta, n. 520 - Santo Amaro. 

 

 
Duas equipes 

 

Santo Amaro II 

 
Rua Buarque de Macedo, n. 65 – Santo Amaro. 

 
Duas equipes 

 

Santa Terezinha 

 
Rua Artemis, n. 9 Santo Amaro. 

 
Duas equipes 

USF Endereço Número de Equipes 

 

São José do Coque 

 
Avenida Central, n. 10 
Ilha de Joana Bezerra 

 
Duas equipes 

 

Cabanga 

 
Rua Escritor Souza Barros, Cabanga.  

(Dependência do Quartel do 7º Depósito de 
Suprimentos). 

 

 
Equipe única 
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Quadro 3 - Microrregião III – DS I   

Fonte: SMS /Recife – 2008 

 

4.2 Sujeitos da Pesquisa 

Os sujeitos da investigação foram os (as) médicos (as) das equipes da  

ESF, as mães ou os acompanhantes pelas crianças consultadas e o agente técnico responsável 

pela gerência da unidade, que concordaram em participar do estudo com consentimento livre 

e esclarecido, respondendo aos seguintes pré-requisitos: 

• Médico (a) 

 Durante a pesquisa estar lotado (a) e em atividade, pelo menos a partir de setembro de 

2007, para assegurar no mínimo um ano de trabalho dos (as) médicos (as) recém lotados nas 

USF, quando do início da coleta dos dados (dezembro 2008).  

• Mãe ou acompanhante 

 Estar acompanhando para consulta médica as crianças menores de cinco anos. 

• Gerente da unidade 

 Ser o responsável pelo gerenciamento da unidade, independente da sua categoria 

profissional e do tempo de serviço.  

 

4.3 Instrumentos de Coleta dos Dados 

Os dados foram coletados mediante a consulta e/ou análise dos seguintes 

instrumentos: 

1 - Prontuário da Família;  

2 - Questionário aplicado à mãe ou ao acompanhante das crianças no momento da 

consulta; 

3. Entrevista efetuada com os (as) médicos (as) consultantes; 

USF Endereço Número de Equipes 

 

Coelhos I 

 

Rua Bituruna, n.110 - Coelhos. 

 

Equipe única 

 

Coelhos II 

 

Rua Cais José Mariano, n. 699 - Coelhos. 

 

Equipe única 

 

 

Coque 

 

 

Rua Guapirama, n. 65 - Ilha Joana Bezerra - 
Coque. 

 

 

 

Quatro equipes 
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4. Questionário realizado com o profissional responsável pela gerência de cada 

unidade. 

 Para a análise da adequação da consulta aos objetivos da ESF, selecionou-se o 

Prontuário da Família, mais especificamente a ficha clínica infantil, enquanto instrumento de 

observação indireta, já que se buscou através do registro das ações desenvolvidas pelos (as) 

médicos (as) o cumprimento (ou não) dos conceitos e diretrizes que regem a estratégia. 

 Nessa pesquisa compreendeu-se a consulta infantil enquanto atividade que ocorre em 

momentos, os quais, interagindo entre si, demarcam enfoques indispensáveis e 

complementares. Isto é, ao mesmo tempo em que o médico deve responder ao problema 

imediato que trouxe a criança à unidade, a ele compete se valer da oportunidade para realizar 

uma abordagem clínico-epidemiológica na direção da atenção integral. 

 Em consonância com diversos autores, esta pesquisa partiu do pressuposto de que são 

passos constituintes da abordagem global da consulta: 1. avaliação do motivo da procura ao 

médico e das doenças prevalentes da infância; realização de exame físico completo*; 

estabelecimento de hipótese diagnóstica e conduta pertinente para cada caso consultado; 

referência para outros níveis de complexidade e da consulta de retorno para acompanhamento 

da criança; 2. acompanhamento e avaliação do crescimento e do desenvolvimento, da situação 

vacinal e da alimentação da criança; 3. Investigar à ocorrência e orientar em relação à 

prevenção de acidentes e de condutas violentas no ambiente doméstico; avaliar aspectos 

relativos ao sono, ao lazer infantil e à integração na pré-escola/creche (MAGGI et al, 2002).  

 O roteiro de observação do prontuário foi construído a partir dos critérios técnicos 

utilizados para a consulta infantil preconizada pelo IMIP (MAGGI et al, 2002), pelo protocolo 

da AIDPI (OPAS/OMS, 2000) e pelo instrumento para Avaliação dos Sistemas de Atenção 

Primária em Saúde Infantil (STARFIELD et al, 2004).  

 Sabe-se que a observação dos registros na ficha clínica não representa, na sua 

totalidade, as ações executadas e as preocupações dos profissionais quanto à criança, pois os 

médicos desenvolvem em sua prática cotidiana uma atitude de sub-notificar os documentos 

clínicos. Todavia, para dar maior segurança na coleta e análise dos dados do objetivo dessa 

pesquisa, foi aplicado um questionário estruturado entre as mães ou responsáveis pelas 

crianças consultadas, versando sobre aspectos essenciais da consulta infantil. 

                                                 
* Para efeito desta pesquisa, considerou-se como exame físico completo, aquele no qual o médico examinou a 
criança para além da queixa principal/motivo da consulta, observando os sistemas cárdio-respiratório, digestivo e 
nervoso. 
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 A entrevista semi-estruturada com os (as) médicos (as) consultantes das unidades 

incluídas na investigação, foi realizada para delinear suas principais características técnicas e 

consequentemente o apoio (ou não) à ESF. 

 Finalmente foi aplicado um questionário estruturado, entre os gerentes das USF, para 

verificação da estrutura das USF. Esse instrumento foi constituído por seções: condições 

físicas; equipamentos; insumos, bem como, organização da USF e adaptado pela pesquisadora 

aos objetivos específicos dessa pesquisa a partir do Manual de Estrutura Física das Unidades 

Básicas de Saúde/Saúde da Família (BRASIL, 2006e) e dos formulários para avaliação do 

manejo da AIDPI nas unidades de saúde (AMARAL, 2007). 

 

4.4 Procedimentos da Coleta dos Dados 

Antes do início da coleta de dados, a pesquisadora foi apresentada aos profissionais 

das USF pelas respectivas gerentes das microrregiões do DS I, tendo as equipes demonstrado 

boa receptividade e se colocado à disposição para colaborar com o estudo. 

A pesquisa de campo foi desenvolvida em sete USF, as quais contavam com nove 

equipes de saúde, portanto, com nove médicos (as). Importante salientar que, de acordo com 

os critérios de inclusão da pesquisa, teve-se perdas de sete médicos (três médicos (as) fora do 

período de lotação mínima de um ano, três equipes sem médico (a) e um médico (a) não 

atendia crianças menores de cinco anos). 

O período da coleta ocorreu entre dezembro de 2008 e fevereiro de 2009, tendo a 

pesquisadora estudado cada equipe, in loco, numa freqüência aproximada de quatro turnos. 

Nestes três meses de coleta, foram consultados nove arquivos (09 equipes), já que cada equipe 

possui arquivo próprio para os prontuários de sua população adscrita.  

Foram tomados para análise os prontuários referentes à primeira consulta realizada em 

crianças menores de cinco anos, pelo (a) médico (a) em exercício nas unidades a partir de 

2001, e para os lotados mais recentemente, a partir de setembro de 2007. Nos quatro turnos 

em que a pesquisadora permaneceu com cada equipe, foram observados prontuários daquelas 

crianças, por ordem numérica das famílias cadastradas. Saliente-se que como os prontuários 

são “da família” houve mais de uma criança da mesma família, nesta faixa de idade, incluída 

no estudo. 

Quanto à entrevista estruturada com os acompanhantes das crianças, foram realizadas 

nas situações que corresponderam às três primeiras crianças atendidas pelo médico (a) no 

momento da presença da pesquisadora nas unidades, independente de ser consulta de primeira 
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vez ou de retorno. A maioria evidenciou boa receptividade e interesse em participar do estudo 

e ao final da coleta, apenas quatro acompanhantes se recusaram a responder o questionário.  

  Na facilitação do contato com as mães ou acompanhantes das crianças, foi de 

fundamental importância a colaboração dos membros das equipes (desde vigilantes até 

enfermeiros) e das próprias mães ou responsáveis consultantes. 

 O questionário para analisar a estrutura das USF foi aplicado durante o primeiro ou 

segundo turno de trabalho para cada equipe estudada. 

As entrevistas com os (as) médicos (as) consultantes foram realizadas num segundo 

momento da pesquisa, sendo agendadas nos dias de visita domiciliar ou de reunião com a 

equipe. As entrevistas foram registradas através de gravação em áudio, nos próprios 

consultórios, com exceção de um médico que se recusou a gravar e teve o conteúdo da 

entrevista registrado à mão.  

Considerando o tempo que a pesquisadora permaneceu nessas unidades (até 30 h), foi 

possível a observação direta sobre a dinâmica, funcionalidade e as relações inter e intra 

equipes, conjunto de observações este que auxiliou na elaboração do resultado final do 

trabalho. 

Ao término do trabalho de campo, os dados coletados a partir dos prontuários, das 

entrevistas com os acompanhantes e dos gerentes, foram consolidados visando facilitar a 

análise e discussão das categorias emergentes. As fitas gravadas com as entrevistas dos (as) 

médicos (as) foram transcritas por profissional habilitado e escutada repetidas vezes pela 

pesquisadora.  

 

4.5 Análise do Material Coletado 

 A partir dos dados coletados e da consolidação dos mesmos, buscou-se identificar os 

elementos principais contidos nos prontuários da família e nas falas dos entrevistados, de 

acordo com os pressupostos definidos para a pesquisa. Esses elementos se constituíram em 

orientações para as sucessivas leituras do material obtido e foram selecionados na direção dos 

objetivos a serem alcançados: a compreensão de como está ocorrendo o manejo da consulta 

infantil pelo (a) médico (a) da ESF; uma caracterização do agente técnico responsável pela 

consulta e o conhecimento das condições estruturais da USF. 

   Desse modo, procurou-se identificar os seguintes elementos:  

1 Atenção Integral à Saúde da Criança: 

• Tratamento de doenças, prevenção e promoção à saúde; 

• Vínculo (médico/criança/mãe ou responsável); 
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• Continuidade da atenção pelo profissional médico. 

2 Caracterização do médico da  Estratégia Saúde da Família: 

• Formação; 

• Conhecimento; 

• Práticas e motivações. 

3 Ambiência da USF: 

• Estrutura física; 

• Insumos disponíveis. 

Por conseguinte, a análise e discussão dos conteúdos encontrados nos elementos 

principais aconteceram a partir do referencial teórico presente na PNAB, na ESF e na AIDPI, 

que busca indicativos do novo enfoque da consulta centrada na criança, em suas necessidades 

e nas características da ambiência familiar e do entorno social, ou seja, esteve ancorada numa 

abordagem sistêmica e integrada da atenção à saúde. Com os resultados obtidos, tentou-se 

compreender os significados liberados pelos sujeitos da investigação permitindo reforçar ou 

enfraquecer a hipótese do trabalho. 

 

4.6 Considerações Éticas 
Esse estudo, inicialmente, foi submetido à apreciação da Secretaria de Saúde da 

Cidade do Recife, tendo recebido sem ressalvas, a carta de anuência para sua realização. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFPE, CAAE – 0273.0.172.000-08, de 03 

de dezembro de 2008, atendendo assim as recomendações da resolução nº. 196 de 10 de 

outubro de 1996, sobre pesquisa científica desenvolvida com seres humanos.   

 Foi garantido o sigilo sobre a identidade dos sujeitos investigados e todas as 

informações prestadas foram tratadas de forma confidencial.   

 Anteriormente a coleta dos dados, cada sujeito participante foi esclarecido quanto aos 

objetivos da pesquisa e no caso de concordância em participar, assinou ou imprimiu sua 

digital no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Ao se considerar o registro da consulta, o relato da mãe ou do acompanhante e o do 

gerente da unidade, a fala do médico e, por fim, a observação direta das USF, procurou-se 

condutas, posturas, procedimentos e condições estruturais que materializassem a construção 

de um modelo de atenção à saúde infantil fundamentado nos pressupostos da ESF.  

Para conferir método à organização dos dados coletados, tratou-se de classificá-los 

com vistas ao esforço de elaboração das categorias específicas de análise. Este processo de 

classificação ocorreu a partir de elementos pré-definidos como também a partir de elementos 

que surgiram no decorrer da própria pesquisa.  

 

5.1 Caracterização da Consulta Infantil na ESF 

 Caracterizou-se como uma consulta médica adequada, aquela na qual se desenvolve 

uma atenção integral, quando se deve considerar, investigar e atender aos problemas 

orgânicos e psíquicos, de modo preventivo e curativo, à luz da constituição da criança; às 

condições econômicas; ambientais; culturais e espirituais da família, respeitando-se as 

peculiaridades de cada fase do desenvolvimento (ISSLER; LEONE; MARCONDES, 2002). 

Sabe-se, ainda, ser parte integrante da consulta, o registro ordenado das ações realizadas, que 

em seu conjunto, formam um documento de grande valor – o prontuário médico – o qual, visa 

assegurar o acompanhamento da criança assistida, além de fornecer parâmetros para a análise 

da resolubilidade da atenção prestada. 

 Na dimensão da consulta infantil emergiram três categorias: a consulta e o prontuário 

da família, a consulta e a mãe ou o acompanhante e a consulta e o médico, categorias estas 

que serão abordadas a seguir.  

 

5.1.1 A consulta e o prontuário da família 

A organização do prontuário da família se fez em ordem numérica crescente, por 

família cadastrada em cada microárea, havendo variação tanto do número de microáreas 

quanto de famílias por cada equipe. Encontrou-se no lado externo do envelope (Prontuário da 

Família) informações semelhantes às contidas na ficha A do SIAB, contemplando dados 

demográficos, sócio-sanitários e agravos à saúde. No seu interior estavam acondicionadas as 

fichas clínicas por ciclos de vida da família, como crianças, adultos, gestantes e idosos. 

Notou-se que todas as equipes de Saúde da Família participantes da pesquisa, possuíam locais 
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específicos e de fácil acesso para armazenar esses prontuários, os quais podiam ser 

manuseados por todos os membros da equipe.    

Em relação à ficha clínica infantil, alvo principal do estudo, não há uma padronização 

das mesmas, o registro do médico é livre e ocorre em folhas avulsas de evolução médica. A 

identificação nominal, o número do registro da criança/família, assim como a legibilidade da 

caligrafia de alguns profissionais, deixou a desejar, causando dificuldades de compreensão 

para a observação. Uma exceção, onde se encontrou certa padronização, já que se tem mais de 

um modelo, foi a ficha de puericultura, a qual, com algumas variações, se caracterizou por 

conter itens tradicionais no atendimento ao grupo infantil, tais como: identificação, motivo da 

consulta, condições de gestação/nascimento, antecedentes familiares, imunização, 

alimentação, crescimento e desenvolvimento, além do interrogatório sintomatológico, exame 

físico, hipótese diagnóstica e tratamento.  

Na maioria das equipes, o prontuário da família apresentou um estado de conservação 

e organização insatisfatório (mofo, rasgões, folhas misturadas, identificação inadequada) e, 

sobretudo, desatualização dos dados das famílias. Em duas equipes estudadas, as fichas 

clínicas das crianças menores de cinco anos, e de gestantes e adultos acompanhados pelo 

Programa de Controle da Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus (Hiperdia), ficavam em 

pastas em separado, configurando uma “pulverização” do prontuário da família. 

A partir da observação da ficha clínica infantil contida no prontuário da família, foram 

analisadas 225 consultas. Desses registros, 57 % das crianças estavam na faixa etária de 0 a 

menos de 2 anos e 43% na faixa de 2 a menos de 5 anos. 

 A análise e a discussão da abrangência da consulta médica compreenderam os 

seguintes enfoques: a) os motivos que a originaram e seus desdobramentos normativos; b) as 

prescrições específicas para a consulta de puericultura; c) as condições de vida e de interação 

social da criança. 

  Em 87% das consultas houve registro da queixa principal/motivo da consulta; em 

62%, da hipótese diagnóstica e em 97%, do tratamento prescrito. Encontrou-se, em torno de 

50% de anotações sobre as doenças prevalentes na infância e do exame físico completo. 

Procurou-se, também, indicativos do desenvolvimento da continuidade do cuidado, quando se 

considerou o registro do tempo em que a criança deveria retornar para o seguimento do caso, 

fosse para uma simples reavaliação do tratamento e/ou orientações prescritas ou para um 

eventual encaminhamento para outros níveis de complexidade. Na primeira situação, apenas 

em 16% das consultas havia referência de quando voltar à USF e na segunda, em 14%. Na 

tabela abaixo, pode-se visualizar melhor esses resultados. 
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Tabela 2 - Registro dos motivos que originaram a consulta e seus desdobramentos normativos, 
através do Prontuário da Família. 

* HD - Hipótese Diagnóstica 
  

 Quanto às prescrições específicas para as consultas de puericultura, encontrou-se em 

86% das fichas infantis o registro do peso e em 37%, da alimentação. Quando se analisou 

outros componentes dessa consulta, em 25% dos prontuários estava registrado o 

comprimento/estatura; em 19%, o perímetro cefálico e o desenvolvimento infantil e em 32%, 

a imunização, conforme a tabela 3.  
 

Tabela 3 - Registro das prescrições específicas para a consulta de puericultura através do 
Prontuário da Família. 

 
 Peso 

 
Comprimento 

Estatura 
Perímetro 

cefálico 
Desenvolvimento 

infantil 
Alimentação Imunização 

 
Ausente 

 

 
14% 

 
75% 

 
81% 

 
81% 

 
62% 

 
68% 

 
Presente 

legível 

 
86% 

 
25% 

 
19% 

 
19% 

 
37% 

 
32% 

 
Presente 

ilegível 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1% 

 
- 

 
  
   Ainda que com freqüência estejam ausentes ou insuficientes os registros pertinentes às 

condições de vida e de interação social da criança, não há dúvidas que ao indagar sobre essas 

condições, o médico pode avaliar melhor as questões mais imediatas, que levaram a criança à 

USF, como também, apreender a existência de outros problemas. Alguns desses problemas, 

por vezes, podem ser mais importantes do que a queixa trazida pela mãe ou pelo 

acompanhante, que poderiam passar despercebidos se o profissional de saúde não “se 

intrometesse” na vida da criança e de sua família (ISSLER; LEONE; MARCONDES, 2002). 

 Motivo    
da 

consulta/ 
Queixa 

principal 

HD* 
 

Orientação 
do 

tratamento 

Avaliação 
de doenças 
prevalentes 
da infância 

Exame físico 
completo 

Consulta 
de retorno 

 

Referência 

 
Ausente 

 

 
11 % 

 
37 % 

 
1% 

 
48 % 

 
44 % 

 
84% 

 
86% 

Presente 
legível 

 

 
87 % 

 
62 % 

 
97 % 

 
52 % 

 
56 % 

 
16% 

 
14% 

Presente 
ilegível 

 

 
2 % 

 
1 % 

 
2 % 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Na observação dos prontuários buscou-se investigar a atenção dos (as) médicos (as) para esses 

possíveis problemas, o que está registrado na tabela abaixo.  

  
Tabela 4 - Registro das condições de vida e de interação social da criança  

através do Prontuário da Família 
 

 Relações 

afetivas 

familiares 

Acidentes na 

infância 

Aspecto do 

sono 

Lazer/brincadeiras 

 

Integração 

creche e pré-

escola 

 
Ausente 

 

 
99% 

 
100% 

 
99% 

 
100% 

 
99% 

Presente 
legível 

 
1% 

 
- 

 
1% 

 
- 

 
1% 

Presente 
ilegível 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
 Na ficha clínica infantil, detectou-se uma variedade de tipos de registros e conteúdos, 

tendo em comum, anotações centradas na queixa, no diagnóstico e tratamento, além de um 

insuficiente número de informações, caracterizando um atendimento simplificado e 

fragmentado da atenção à saúde infantil.   

 Para Issler, Leone e Marcondes (2002), os principais problemas que acometem o 

grupo infantil, são conhecidos a partir de subsídios que apontam tanto para uma visão 

quantitativa da produção de serviços prestados, quanto para uma avaliação qualitativa da 

assistência oferecida. Esses subsídios podem ser conseguidos mediante os registros 

encontrados na ficha clínica, permitindo analisar aspectos favoráveis ou desfavoráveis do 

acompanhamento infantil. Para esses autores, o médico deve conhecer melhor a importância e 

a aplicabilidade dessas informações, a fim de que a tradução dos registros demonstre 

corretamente o trabalho desenvolvido. Salientam também, a importância da criação de 

critérios e normatização dos registros, na rotina do atendimento nas unidades de saúde. 

 De acordo com Bassan e Caetano (2005), uma das críticas que se pode fazer da forma 

habitual de registro dos atendimentos prestados, é que ele tende a ser focado na doença, numa 

visão fragmentada do indivíduo. Ressalta que, embora o prontuário não substitua a relação 

médico-paciente, nem promova em si a criação de vínculo, eixos fundamentais do cuidado 

integral, seu conteúdo, sua completude e a qualidade de seu preenchimento interferem na 

qualidade do cuidado ao indivíduo. 
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 Esses mesmos autores, analisam o prontuário como um rico campo de pesquisa e fonte 

para os estudos clínicos e epidemiológicos. Aconselham que um ponto de partida para se 

obter um bom registro é reconhecer sua múltipla utilidade, inclusive no aspecto médico-legal. 

 Nesse mesmo contexto, Prado e Fujimore (2006), destacam que o registro 

sistematizado permite maior conhecimento e melhor compreensão do processo saúde-doença, 

promove a socialização dos dados entre os diferentes agentes técnicos e ainda possibilita um 

acompanhamento ampliado e diferenciado, que segundo Conill (2002; 2004), expressa o 

caráter de continuidade, o qual representa uma das dimensões da integralidade e da ESF. 

 Quanto ao registro do peso e da alimentação, houve acordo com os achados de Souza; 

Góes e Grisi (2002), que encontraram dados semelhantes ao avaliarem o atendimento médico 

de equipes do PSF através de prontuários e detectaram apenas alguma referência sobre o 

diagnóstico nutricional, ou tão somente a aferição do peso da criança em 86,2% dos 

prontuários. Mas, estes autores destacam que, o fato de pesar e anotar não garante que o 

estado nutricional da criança tenha sido devidamente avaliado, nem tão pouco, que a 

orientação alimentar tenha de fato se efetivado. 

 Em relação às condições de vida e de interação social da criança buscou-se nos 

registros, um conjunto de elementos vinculados ao desenvolvimento e hábitos infantis 

merecedores de destaque na literatura atual e que entraram definitivamente na agenda do 

cuidado integral à criança menor de cinco anos. Tais elementos relacionam-se à saúde mental, 

à ocorrência de violência e acidentes (agravos externos) e ao aprendizado da criança desde a 

pré-escola.  

 Os dados demonstraram, praticamente, a inexistência de anotações sobre tais temas 

(tabela 4). Acertadamente, Reis et al (2007), explicitam: “não se pode conceber, de forma 

simplista, que apenas a implantação da estrutura do PSF em uma unidade alcance a mudança 

do modelo assistencial proposta pelo SUS. Essa mudança demanda alterações dos processos 

de trabalho, de gestão e de formação de pessoas”. 

 Portanto, no que tange à consulta observada através dos prontuários, verificou-se que o 

(a) médico (a) da ESF ainda realiza seu atendimento dentro do padrão de Posto de Saúde dito 

tradicional, ou seja, um atendimento focado na doença, no qual prevalecem os elementos 

assistenciais curativos, sendo restrito o enfoque em conteúdos de um modelo de prevenção e 

promoção à saúde. 

Conforme chamam atenção Ramos e Lima (2003), o modelo do pronto atendimento 

ainda é o vigente nos serviços primários de saúde no Brasil, baseado na queixa-conduta e não 

na atenção integral ao indivíduo, muito menos nas ações em defesa da vida coletiva. Para os 
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mesmos autores (apud Merhy et al, 1994), é necessário incorporar o atendimento clínico 

individual, mas agregar recursos humanos capazes de operar em suas práticas o paradigma da 

vigilância em saúde.  

Reis et al (2007), concordam com os autores, afirmando que as consultas médicas na 

USF são realizadas por meio do modo tradicional: alguém que vem com uma queixa (motivo 

do atendimento baseado em doença) e recebe a prescrição de uma conduta ou medicamento.  

 Enfim, Bassan e Caetano (2005), definem o prontuário como um livro, cujo conteúdo 

é a história de um indivíduo. Portanto, faz-se necessário, neste livro, um olhar integral do 

sujeito a fim de dar sentido às diversas queixas, sinais e sintomas que vêm à tona durante a 

consulta médica, permitindo entender para além da doença, o seu processo de vida e 

adoecimento, ao longo do tempo. Finalizam advertindo que todas essas informações de 

grande valor são perdidas quando não registradas. 

 A Atenção Primária à Saúde, aqui representada pela ESF, que deve atuar tanto no 

indivíduo quanto na família, ao longo de determinado período de tempo, e não apenas em 

determinado momento da vida, requer um prontuário diferenciado daqueles utilizados nos 

serviços de outros níveis de complexidade (STARFIELD, 2004). Consequentemente, o 

prontuário da família torna-se um dos requisitos fundamentais para a operacionalização da 

Estratégia, enquanto instrumento de registro e avaliação, que reúne as informações 

necessárias à continuidade dos cuidados à saúde. (PEREIRA, 2008). 

 Em conclusão, a característica da consulta realizada pelo médico de família do DS I às 

crianças menores de cinco anos, observada através da ficha clínica, foi preocupante e está a 

exigir urgentes medidas, desde a mudança no enfoque da consulta e na padronização de seu 

registro até a capacitação dos agentes técnicos que a realizam. Sem mudanças significativas 

nessa direção, estará se contribuindo para a manutenção do modelo biomédico, assistencialista 

e fragmentado, o qual se vem tentando superar desde os primórdios da Reforma Sanitária. 

Ademais, é importante lembrar, que prontuários insuficientemente preenchidos, além de se 

constituírem instrumentos inadequados para o seguimento das famílias, se constituem em um 

anti-exemplo pedagógico, considerando-se que as USF são, atualmente, campo importante de 

ensino e pesquisa na saúde.  

 

5.1.2 A consulta e a mãe (ou acompanhante) 

 Com o objetivo de continuar caracterizando a consulta infantil, buscou-se o contato 

com pessoas que pudessem fornecer dados complementares - mãe ou acompanhante das 



 46

crianças consultadas – os quais permitissem compreender as atitudes e opiniões desses 

sujeitos (BONI; QUARESMA, 2005) acerca das ações efetuadas pelos (as) médicos (as).  

 Foram entrevistadas 85 mães (ou acompanhantes) de crianças atendidas pelos médicos 

de família das USF do DS I, sendo 38% mães (ou acompanhantes) de crianças que estavam 

na faixa etária de 0 a menos de 2 anos e 62%  mães (ou acompanhantes) de crianças de 2 a 

menos de 5 anos. Provavelmente, o maior percentual de mães ou acompanhantes de crianças 

maiores de dois anos, aguardando atendimento do médico (a), foi devido ao fato de essas 

crianças serem regularmente vistas pela enfermeira até completarem dois anos (consulta de 

puericultura). A partir dessa idade, qualquer intercorrência clínica será objeto de consulta 

médica. Saliente-se que das acompanhantes investigadas, 89% eram as próprias mães; 9%, 

avós; 1%, tia e 1%, cuidadora. Destaque-se a ausência de acompanhantes do sexo masculino. 

 Para se estudar o manejo da consulta infantil mediante a percepção das mães 

(ou acompanhantes), assim como se fez na análise do prontuário da família, também se 

considerou os enfoques: a) os motivos que a originaram e seus desdobramentos normativos; 

b) as prescrições específicas para a consulta de puericultura; c) as condições de vida e de 

interação social da criança. Porém, nessa categoria, fez-se algumas modificações, pertinentes 

e complementares, em relação ao do prontuário. 

Em 92% das consultas, o (a) médico (a) avaliou a presença de doenças prevalentes na 

infância; em 81% delas, realizou o exame físico completo e em 99%, orientou sobre o 

tratamento e a mãe (ou acompanhante) compreendeu sua prescrição. Em 71% das consultas, 

houve orientações sobre quando voltar, com a criança, para o seguimento do caso. 

Como resultados, nesse mesmo enfoque, ainda emergiram os seguintes dados: 40 % 

das mães (ou acompanhantes) responderam que os médicos as reconheciam pelo nome e, 

81%, registraram que os médicos sabiam os nomes das crianças de memória. Esses dados 

poderiam estar associados à existência (ou não) de vínculos relacionais entre o médico, a 

criança e sua família. Todavia, nesse estudo, não se pretendeu aprofundar o conceito de 

vínculo, tema este, complexo e por vezes indefinido operacionalmente na ESF 

(ALVARENGA, 2005). 

Pode-se analisar como motivos do baixo reconhecimento dos nomes das mães (ou 

acompanhantes) pelos (as) médicos (as): 1) o fato de que, dos nove profissionais, cinco serem 

novatos nas comunidades; 2) a ligação mais permanente com a enfermeira nesta faixa de 

idade; 3) em algumas USF, o considerado número elevado de famílias.  
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É importante que a equipe conheça o nome das pessoas que trazem a criança. 
Referências como “mãe” e “tia”, pecam pela impessoalidade, não levando em conta 
a subjetividade do acompanhante, a qual é fundamental para o estabelecimento de 
um vínculo adequado entre o médico e a família da criança (BRASIL, 2002:166). 

 Por outro lado, percebeu-se que apesar de 81% das mães (ou acompanhantes) 

entenderem que o médico sabia o nome das crianças, isso de fato nem sempre acontecia, pois 

a maioria dos (as) médicos (as) chamava as crianças mediante a visualização dos seus nomes 

na ficha clínica. O caminho inverso, também foi preocupante, uma vez que a maioria das 

mães (ou acompanhantes) não sabia o nome do seu médico de família, nem tampouco, 

conseguiam diferenciar com segurança, quem era o profissional médico, o de enfermagem e, 

até, o auxiliar de enfermagem. Para essas mães (ou acompanhantes), todos eram “doutores”. 

Observe-se a tabela a seguir para uma melhor compreensão desses dados: 

Tabela 5 - Motivos que originaram a consulta e seus desdobramentos normativos mediante a fala 
da mãe (ou acompanhante) 

 
 O médico 

reconheceu 
M/A pelo 

nome 

O médico 
reconheceu 
a criança 
pelo nome 

O médico 
avaliou as 
doenças 

prevalentes 
da infância 

O médico 
realizou 
exame 
físico 

completo 

O médico 
orientou o 
tratamento 
prescrito 

M/A 
compreendeu 
as orientações 
do tratamento 

O 
médico 

orientou 
consulta 

de 
retorno 

 

Não 

 

59% 

 

19% 

 

7% 

 

19% 

 

1% 

 

- 

 

28% 

 

Sim 

 

40% 

 

81% 

 

92% 

 

81% 

 

99% 

 

99% 

 

71% 

 
Não 

sei 

 

1% 

 

- 

 

1% 

 

- 

 

- 

 

1% 

 

1% 

 M/A – Mãe (ou acompanhante). 

 

  No decorrer da pesquisa, surgiu o tema da participação da família/comunidade no 

cuidado infantil, outro elemento significativo da proposta da ESF. Para a identificação da 

atividade de cuidador, tomou-se como referência o membro da família ou comunidade que, 

exceto a própria mãe, se envolvia com o cuidado da criança. Encontrou-se o predomínio das 

avós (35%), seguido de tias (20%) e dos pais (19%). Saliente-se que em 12% dos casos, 

foram os irmãos mais velhos os referidos como cuidadores. Em estudo, realizado no 

município de Caldas de Cipó - Bahia (SOARES; COELHO, 2008), encontrou-se como os 

cuidadores habituais das crianças, as avós ou os irmãos mais velhos. 

  No enfoque sobre as prescrições específicas para a consulta de puericultura, atividade 

esta obrigatória na atenção à saúde infantil, a mãe (ou acompanhante) percebeu que em 75% 

das consultas, o médico solicitou o cartão da criança; em 76% avaliou o peso e em 48% 
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avaliou o desenvolvimento infantil. Quanto à avaliação sobre a alimentação e imunização, os 

resultados ficaram em torno de 70%, conforme se encontra na tabela 6.  

 
Tabela 6 - Prescrições específicas para a consulta de puericultura 

mediante a fala  da mãe (ou acompanhante) 
 

 O médico 
Solicitou o 
Cartão da 
Criança 

O médico 
avaliou o 

Peso 

O médico avaliou o 
Desenvolvimento 

O médico 
avaliou a 

Alimentação 

O médico avaliou a 
Imunização 

 
Não 

 
22% 

 
22% 

 
51% 

 
29% 

 
27% 

 
Sim 

 
75% 

 
76% 

 
48% 

 
71% 

 
72% 

 
Não sei 

 
3% 

 
2% 

 
1% 

 
- 

 
1% 

 Em relação às condições de vida e de interação social da criança, encontrou-se que em 

18% dos casos, a mãe (ou acompanhante) percebeu a preocupação do médico em avaliar 

sobre as relações afetivas familiares e sobre os aspectos do sono infantil; em 20%, sobre o 

lazer e/ou brincadeiras; e, em 10%, sobre a integração com a creche e/ou a pré-escola. Quanto 

à prevenção dos acidentes mais comuns na infância, houve orientações do médico em 40% 

das consultas. Esses resultados podem ser observados na tabela 7.  

Tabela 7 - Condições de vida e de interação social da criança 
mediante a fala da mãe (ou acompanhante) 

 
 O médico 

avaliou as 
relações 
afetivas 

familiares 

O médico 
orientou 

sobre 
acidentes na 

infância 

O médico 
avaliou 

aspectos do 
sono 

O médico avaliou o 
lazer/brincadeiras 

O médico avaliou 
integração creche e pré-

escola 

 
Não 

 
81% 

 
60% 

 
81% 

 
79% 

 
90% 

 
Sim 

 
18% 

 
40% 

 
18% 

 
20% 

 
10% 

 
Não 

sei 

 
1% 

 
- 

 
1% 

 
1% 

 
- 

 
 

Os resultados apresentados na tabela 5 e que dizem respeito à percepção das mães (ou 

acompanhantes) das etapas da consulta, não se constituíram em surpresa. Isso porque, 

correspondendo ao padrão da consulta tradicional, reafirmam a ênfase de inspiração 

flexneriana de examinar, diagnosticar e prescrever condutas. 

Outra questão a ser indagada, poderia dizer respeito às diferenças encontradas entre o 

registro insuficiente da consulta nos prontuários e esse ateste positivo das mães (ou 
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acompanhantes) quanto ao cumprimento das atitudes esperadas em uma consulta infantil. 

Nesse sentido, é oportuno lembrar que o (a) médico (a) de formação tradicional, via de regra, 

registra menos do que efetivamente realiza. De algum modo, o profissional médico considera 

“perda de tempo” ou “uma atividade menor” o registro das ações realizadas, o qual, parece-

lhes ser uma especificidade do trabalho da enfermagem.  

 Quanto ao enfoque das prescrições específicas para a consulta de puericultura (Tabela 

6), também, não se constituiu em surpresa, pois como já se revelou anteriormente, o (a) 

médico (a) prioriza o tratamento de doenças, ficando para a enfermagem, praticamente, a 

responsabilidade de realizar a puericultura. Pode-se reforçar este acontecimento através do 

relato: “No momento, a gente está com a assistência realmente, ela [a enfermeira] fica com 

a parte de prevenção, ela fica mais com aquela parte de puericultura, mas para mim até 

agora eu fico mais realmente com a parte de assistência” (Médico 5).  

  No entanto, chamou-se atenção para a reduzida avaliação do desenvolvimento 

infantil, prática inaceitável para o profissional médico que diante de seu conhecimento técnico 

mais ampliado em relação ao profissional de enfermagem, jamais deveria deixar de aproveitar 

o contato com a criança para detectar (ou não) alterações no seu processo de evolução. 

Segundo Alves e Silva et al (2009), esta “priorização da doença” aparenta ser fruto da 

própria formação dos (as) médicos (as), os quais estão mais envolvidos no atendimento à 

patologia, deixando as ações de promoção e prevenção para os (as) enfermeiros (as). 

 Ao se estudar as condições de vida e de interação social da criança, mediante o 

entendimento da mãe (ou acompanhante), investigou-se elementos que têm se sobressaído no 

debate público e no aparelho midiático, desocultando práticas e relações familiares, que 

andam meio esquecidas pelos (as) médicos (as). E por isso mesmo, deveriam ser assumidos 

desde já, pelos serviços de saúde, enquanto condicionantes (ou não) do bem-estar infantil. 

 Contudo, a avaliação e orientação sobre esses temas, se apresentaram num patamar 

conflitante com as diretrizes da ESF, em pleno processo de consolidação (tabela 7). Uma 

exceção ocorreu quanto aos acidentes na infância, que já apareceu como preocupação de 

(40%) dos médicos (as). Vale lembrar que a situação se agrava quando se reporta aos 

registros na ficha clínica, na qual esses temas, praticamente inexistiram (tabela 4). O (a) 

médico (a) 3 reforça essa realidade quando diz: “reconheço que nem sempre registro todos 

os pontos importantes abordados numa consulta”. 

 De acordo com Andraus (2005), o impacto dos acidentes e violências no Brasil, 

representou em torno de 2,6 milhões de anos de vida perdidos, em 1981, e 3,4 milhões, em 

1991. Explana que, o desenvolvimento de ações preventivas é dificultado não somente pela 
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falta de conhecimento dos trabalhadores de saúde, sobre os fatores preditivos das causas 

externas ou por recursos insuficientes do setor saúde, mas pela tendência de ver os acidentes 

como eventos que ocorrem ao acaso e conseqüentemente como imprevisíveis e incontroláveis.  
Em quase todos os países do mundo, os acidentes são causa crescente de 
mortalidade e invalidez na infância e adolescência. No Brasil, a real importância 
da lesão acidental, seu custo sócio-econômico e o sofrimento humano dela 
decorrente são grosseiramente subestimados, não recebendo a atenção devida a um 
problema de saúde pública (ISSLER; LEONE; MARCONDES, 2002:130).  

Tanaka e Ribeiro (2009), afirmam que a atenção básica de saúde, impulsionada pela 

ESF, tem o grande desafio de incorporar ações de enfrentamento às situações correlatas à 

violência e saúde mental. Ferriolli; Marturano e Puntel (2007), concordam quando dizem que, 

como parte da assistência à saúde integral da criança, a atenção à saúde mental infantil ainda 

constitui um desafio na organização do atendimento cotidiano. 

Sabe-se que os problemas de saúde mental na infância podem prejudicar o 

desenvolvimento da criança e estão associados ao risco de transtornos psicossociais na vida 

adulta. Quaisquer que sejam os mecanismos envolvidos nesses problemas, o ambiente 

familiar instável, incontrolável ou caótico, tem sido reconhecido como prejudicial ao 

desenvolvimento infantil.  

Ferriolli; Marturano e Puntel (2007), aclaram que as equipes do PSF podem ser 

capacitadas para atuar de modo efetivo com as famílias no que concerne ao desenvolvimento 

psicossocial. Elegem como um exemplo concreto de intervenção, as orientações sobre os 

aspectos de organização da vida diária da criança, tais como, horário para ir dormir, levantar-

se pela manhã, tomar banho, fazer lição, assistir à TV e brincar. Um ambiente familiar 

organizado tem sido considerado um fator de proteção para crianças e adolescentes em 

situação de risco psicossocial. 

Tanaka e Ribeiro (2009), destacam que muitas vezes é mais fácil cuidar apenas das 

lesões físicas, sem maiores envolvimentos com o contexto ou encaminhar crianças agitadas, 

insones ou que apresentam dificuldades na escola para tratamento psicológico, onde, com 

freqüência, permanecem por longo tempo em filas de espera. Concluem dizendo que a 

possibilidade de acolher as queixas relativas às situações de violência na sua complexidade, 

depende da capacidade de trabalhar com o conceito ampliado do processo saúde-doença e da 

competência e habilidade para lidar com questões para além do paradigma biomédico. 

Apesar de a ESF reafirmar os princípios e valores da promoção da saúde ao propor 

uma atuação a partir de uma visão ampla da saúde da criança/família (Moysés; Kriger; 

Moysés, 2008), frente aos resultados até o momento obtidos nesta pesquisa, é possível afirmar 
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que a consulta infantil, tal como apreendida pela mãe (ou acompanhante), ainda não condiz 

com os pressupostos dessa Estratégia.  

 

5.1.3 A consulta e o médico 

 A dinâmica e a organização das USF, no que diz respeito à consulta infantil realizada 

por médico (a), ocorreram, principalmente, por demanda espontânea, não havendo demanda 

programada por grupos e/ou famílias sob riscos. O ACS é o profissional da equipe que 

geralmente encaminha a criança para a consulta médica na USF. Esse encaminhamento não 

segue critérios pré-definidos, ocorrendo de acordo com a experiência, conhecimento técnico e 

sensibilidade de cada agente. Esse fato pareceu favorecer a atenção das mesmas crianças ao 

longo do tempo, ou seja, aquelas com mães mais escolarizadas, residentes próximas à unidade 

e, decerto, com mais acesso ao ACS. Essa situação poderia levar a pensar no preconizado pela  

“lei do cuidado inverso” (HART, 1971), mediante a qual, a disponibilidade da assistência 

varia inversamente às necessidades da população atendida. A ESF, lamentavelmente, até 

agora, não parece estar sendo capaz de produzir avanços efetivos na eqüidade do acesso à 

saúde. 

 No planejamento das atividades das consultas infantis, encontrou-se em algumas 

equipes um modo local de organização dos turnos que foge ao preconizado pelas normas da 

ESF, quando o turno de atendimento médico era exclusivo para o grupo infantil (dois turnos 

por semana, sendo em média dez crianças agendadas e quatro de “encaixe”). No entanto, em 

cinco equipes, encontrou-se uma forma de organização compatível com os princípios da ESF, 

na qual, o atendimento médico é misto, ou seja, para todos os ciclos de vida (seis a oito turnos 

por semana). 

Percebeu-se que, quanto às visitas domiciliares – enfoque diferencial na ESF – não se 

constitui numa atitude predominante para a na busca de crianças sob riscos de adoecer e/ou 

morrer. Nesse momento, predominam largamente as visitas dirigidas aos idosos e acamados. 

Por outro lado, não se encontrou em atividade, grupos de educação em saúde voltados para a 

faixa etária infantil. Diante destas observações, pode-se afirmar que a consulta médica 

continua sendo o espaço e o momento privilegiado para a realização de ações que conduzam à 

atenção integral à saúde infantil. 

 Ainda que quase todos os (as) médicos (as) tenham realizado o Curso de 

Especialização em Saúde da Família - apenas um (a) não o fez – falta-lhes a compreensão do 

valor de alguns elementos chaves para a operacionalização da ESF. Chamou atenção que 

esses profissionais, não sabiam, com segurança, o número de famílias e de crianças menores 
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de cinco anos que estavam sob sua responsabilidade sanitária, e nem tampouco houvessem 

realizado a classificação de grupos sob riscos das famílias/crianças, ação indispensável para 

tornar possível o desenvolvimento da equidade e da vigilância à saúde. 

Observou-se que a falta de compreensão de noções básicas para a execução da ESF, 

não ocorreu apenas com os (as) médicos (as), pois que, outros membros da equipe e da 

própria comunidade, não pareciam entender, por completo, a proposta dessa Estratégia. 

Seguem algumas falas nessa direção:  

“[...] a criança sadia é atendida pela enfermeira, a criança doente vai para a 

médica...”. [Esclarecimento de uma agente administrativa, também ACS, à pesquisadora]. 

“[...] a médica não tem que perguntar sobre como a criança vai na escola, a médica 

é para perguntar sobre a doença da criança[...]” [Comentário de uma mãe ao ser 

entrevistada]. 

“[...] e o quê o ACS vai fazer então?” [Pergunta feita à pesquisadora após, a mesma, 

comentar com um agente administrativo, ex-ACS, sobre as possíveis mudanças no processo 

de marcação das consultas, nas quais, não seriam mais realizadas pelos ACS]. 

Sabe-se que a vigilância do crescimento e desenvolvimento – fundamento da prática 

da Puericultura - é considerada o eixo central da atenção à criança e que durante a realização 

dessa atividade, é possível instituir além de condutas curativas, ações preventivas para cada 

idade, vinculadas à vacinação, à alimentação, à estimulação e cuidados gerais, num processo 

contínuo de educação para a saúde (ALVES e SILVA et al, 2009). 

Nesta investigação, detectou-se que nem todos (as) médicos (as) do DS I 

desenvolviam a puericultura, realizando no máximo, apenas a primeira consulta. Eles (as) 

justificaram essa postura pelo fato de que, ao assumirem seus postos, as rotinas de 

atendimento já estarem estabelecidas pela SMS/Recife. Mediante tais rotinas, deveriam 

realizar a primeira consulta por ocasião do nascimento da criança, sendo a mesma 

posteriormente encaminhada à enfermeira para a puericultura até aos dois anos de vida. 

 Em algumas unidades, o (a) médico (a) só tem contato com a criança, caso ela 

apresente algum agravo, que por sua vez, não esteja contemplado pela AIDPI, a qual é 

geralmente aplicada pela enfermeira. Após os dois anos de vida, as crianças recebem alta da 

puericultura, devendo retornar ao médico (a) apenas em caso de adoecimento, quando são 

encaminhadas pelo (as) ACS ou trazidas pela própria mãe ou o responsável, situação essa, 

como se sabe, incompatível com as normas da ESF. 

No entanto, percebeu-se que, além desse “envolvimento do (a) médico (a) com a 

doença”, já pré-estabelecido, falta uma iniciativa dos (as) próprios (as) médicos (as), para a 
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assunção de forma mais efetiva das atividades da puericultura. De fato, experimentou-se 

dificuldades para localizar no MS e na SMS/Recife documentos normativos que indicassem 

sobre como compartilhar atividades desenvolvidas, simultaneamente, por médicos (as) e 

enfermeiro (as). Tanto que, no Guia Prático do PSF (BRASIL, 2001) e na PNAB (2006), 

encontrou-se as atribuições específicas das equipes, dos médicos (as) e dos enfermeiros (as), 

porém houve uma lacuna importante quanto as atividades que devem ser compartilhadas por 

esses profissionais, bem como, quanto ao “modus operandi” desse compartilhamento. 
Deve ser ressaltado que no nível municipal, encontrou-se na proposta de avaliação da 

atenção básica elaborada pelo Distrito Sanitário IV (PCR, 2005), baseada no                  

acompanhamento da criança sob risco de morrer e/ou adoecer durante o primeiro ano de vida, 

parâmetros avaliativos a partir da realização da puericultura compartilhada entre o médico (a) 

e enfermeiro (a) através de 12 Consultas, sendo 03 consultas médicas (1º, 7º e 12º mês) e 09 

consultas de enfermagem. Porém, como se observou nos dados coletados, esse cronograma de 

atendimento não está implantado nas unidades pesquisadas do DS I.  

 Quanto ao número de consultas infantis, o MS recomenda sete consultas no primeiro 

ano de vida, seguidas de consultas semestrais no segundo ano, e uma anual a partir do terceiro 

ano de vida (MS, 2005; PRADO; FUJIMORE, 2006). Porém, não se encontrou nos textos 

oficiais do Ministério da Saúde formatadores da atenção básica, qualquer referência quanto ao 

compartilhamento dessa atividade entre médico (a) e enfermeiro (a).  

 Revendo as posturas dos profissionais médicos (as) da ESF, faz sentido a observação 

de Ronzan e Ribeiro (2004), segundo a qual, o médico (a) ainda apresenta dificuldades em 

lidar com o trabalho de promoção da saúde em seu aspecto mais amplo, que considera os 

prismas socioculturais e a dinâmica familiar. Por mais atento que ele esteja para as diversas 

questões envolvidas no processo saúde/doença, suas crenças, conhecimentos e posturas, bem 

como as demandas cotidianas, o dirigem para lidar de forma individual com os aspectos 

biológicos da doença.  

 Outro ponto avaliado na consulta do médico (a) foi o componente da continuidade da 

atenção, quando se avaliou as possibilidades de encaminhamentos para outros níveis de 

complexidade. Entre os nove médicos (as) pesquisados (as), para oito deles (as), essa questão 

não apareceu como um problema significativo, ao relatarem que as USF possuíam referência 

definida para as principais especialidades e com resposta satisfatória. Esse dado não condiz 

com a literatura consultada, na qual os impasses para a efetivação da referência são comuns. 

Favoreto e Camargo Jr. (2002), quando examinaram a trajetória de implantação do PSF nos 

municípios de Teresina, Rio de Janeiro e Volta Redonda, encontraram problemas quanto à 
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dificuldade de referência, além do despreparo e qualificação insuficientes dos médicos (as) de 

família.  

 Considerando as restrições prevalentes na rede municipal para o acesso à atenção de 

média complexidade, e de todos bem conhecidas, é provável que algum fator não bem 

controlado pela pesquisa, esteja “contaminando” essa resposta tão favorável dos (as) médicos 

(as) pesquisados (as) em relação ao acesso seguro das crianças aos níveis mais complexos da 

assistência.  

 Sabe-se que, um dos principais entraves para os gestores na operacionalização da ESF 

é o processo de lotação dos (as) médicos (as) nas unidades, mesmo com a realização de 

concurso público. Essa dificuldade se expressa, por exemplo, quando a gestão municipal 

permite a permanência de um médico concursado, que fugindo a todas as normas 

estabelecidas pela ESF, se recusou a atender crianças menores de cinco anos e as gestantes. 

 Chamou atenção que a carência de profissionais não se restringiu apenas ao médico, 

pois que, durante o tempo da pesquisa, das quarenta e seis microáreas do DS I, participantes 

da pesquisa, em nove delas, não havia ACS.  

 Os (as) médicos (as) destacaram como principais dificuldades, para o desenvolvimento 

de ações de prevenção e promoção à saúde, de modo mais sistemático na ESF, a pressão 

exercida pelos usuários e por membros da própria equipe, quando solicitam a priorização da 

assistência curativa, como também pelo número elevado de famílias cadastradas por território. 

Essas dificuldades deixam esses profissionais, por vezes, numa situação conflituosa: “consulta 

curativa”? ou “consulta com ações integrais de saúde”?.  Esses dados são compatíveis com os 

encontrados por Alvarenga (2005), ao revelar que, para a operacionalização da ESF, além do 

elevado número de famílias por equipes, o maior obstáculo foi a pressão por atendimento 

médico, desviando o desenvolvimento de ações de prevenção e promoção da saúde. 

 Finalmente cabe reafirmar que a organização das equipes de Saúde da Família, tendo 

como foco o médico e a consulta infantil, se caracterizou pela divisão inadequada de trabalho 

com a enfermeira, pois a mesma fica quase com a exclusividade de acompanhar as crianças 

sadias até os dois anos de vida, assim como o desenvolvimento de ações de prevenção e 

promoção à saúde. O médico (a) continua definindo sua agenda, basicamente, por demanda 

espontânea, semelhante às práticas das unidades tradicionais, nas quais passivamente, 

“aguarda a chegada dos doentes“. Sem dúvida, o profissional médico (a), ainda não 

incorporou de maneira satisfatória, o conjunto de conhecimentos necessários, que permitam 

uma verdadeira mudança em suas atitudes e práticas diárias, consonantes com os pressupostos 

da ESF (CONASS, 2004).  
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 Desse modo, os dados dessa pesquisa, possibilitam afirmar que, a consulta infantil 

enquanto componente do cuidado integral à saúde da criança menor de cinco anos ainda não 

se constitui numa realidade. Nesse sentido, se fazem imprescindíveis mudanças efetivas no 

atual modelo da consulta médica para um modelo fundado nas técnicas de prevenção e 

promoção à saúde, que de acordo com Campos e Amaral (2007), devem trazer para o 

exercício clínico saberes produzido por áreas como a da Saúde Coletiva, da Saúde Mental, do 

Planejamento e Gestão e das Ciências Sociais e Políticas. Quiçá, a incorporação de um 

espectro conceitual mais abrangente pelos (as) médicos (as) da ESF, possa proporcionar ao 

trabalho nas USF um espaço onde a particularidade seja ouvida, compreendida e utilizada, 

tanto para o entendimento do processo de adoecer quanto para restaurar a autonomia daqueles 

que demandaram os cuidados de saúde – a criança e sua família. 

 

5.2. O Médico da Estratégia Saúde da Família 

As práticas multiprofissionais foram reconhecidas como um caminho para a 

integralidade da assistência e o adequado cuidado às pessoas em suas múltiplas necessidades 

(AMORETTI, 2005). Com a implantação da ESF foi criada uma demanda de profissionais 

com qualificações específicas, não suprida em quantidade e qualidade, pelas instituições 

formadoras e pelos programas de residência e/ou especializações disponíveis no país 

(DALLA, 2004). 

Apesar da importância do trabalho multiprofissional na ESF, é inegável o papel 

nuclear do médico, profissional este que deve ter habilidades para diagnosticar e tratar a 

maioria das doenças prevalentes, para lidar com indicadores epidemiológicos, promover as 

práticas de vigilância em saúde e produzir o cuidado, valorizando o sujeito e seu ambiente. 

Consequentemente, a formação do médico generalista e a do médico de família e comunidade 

passaram a ser imprescindíveis ao modelo vigente das especialidades médicas, a fim de 

estabelecer uma ampla base de clínica geral para a sustentação da ESF (AMORETTI, 2005). 

Porém, o mesmo Amoretti (2005), adverte que é necessário enfrentar a constatação de 

que, entre todas as especialidades médicas, somente cerca de 2,8% dos médicos brasileiros, 

trabalhando no SUS, possuem habilidades de generalistas, contra cerca de 50% ou mais 

existentes nos sistemas de saúde da Inglaterra ou Canadá. 

 Ao se estudar como a consulta infantil está sendo desenvolvida pelo (a) médico (a), e 

se a mesma segue os critérios propostos pela ESF, tornou-se imperativo um melhor 

conhecimento sobre quem é, e como trabalha esse agente técnico. 
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 Nessa pesquisa, os dados coletados nas entrevistas com os (as) médicos (as) foram 

agregados em duas dimensões: o perfil do (a) médico (a) e a adesão desses profissionais às 

mudanças propostas pela ESF. 

 

5.2.1 O perfil do médico  

 Romano (apud OLESEN, 2000), considera o médico de família como um profissional 

formado para trabalhar na linha de frente do sistema de saúde, prestando os cuidados iniciais 

para qualquer problema de saúde. O médico de família deve cuidar de pessoas no contexto da 

sociedade, independentemente do tipo de doença ou de outras características pessoais ou 

sociais. Esse profissional deve interatuar com os indivíduos nos campos da prevenção, 

diagnóstico, cura, acompanhamento e mediação, usando e integrando as ciências da 

Biomedicina e da Psicologia e Sociologia Médicas. Segundo Amoretti (2008), o médico de 

família “funciona como um generalista que aceita todas as pessoas que o procuram, enquanto 

outros prestadores de cuidados de saúde limitam o acesso aos seus serviços com base na 

idade, sexo ou diagnóstico”. 

 Cotta (2006), afirma que se faz necessário um conhecimento do perfil dos 

profissionais integrantes da ESF, a fim de elaborar e adotar medidas para a qualificação 

desses médicos, no sentido de possibilitar uma melhor atuação, tanto nas atividades sanitárias 

quanto numa atenção mais adequada e condizente com as reais necessidades da população. 

 Tomou-se o conceito de perfil como a “descrição de uma pessoa em traços que 

ressaltam suas características básicas” (HOUAISS, 2001). Similarmente, Sisson (2002), ao 

analisar a questão da identidade profissional – identidade compreendida como um conjunto de 

características pelas quais algo é definitivamente reconhecível, ou conhecido (FERREIRA, 

2000) - refere que existe hoje em dia um processo de recomposição de identidade profissional 

e esta não é adquirida para sempre, ela se constroe através das interações ao longo da vida. 

Forma-se a partir de um percurso, de uma trajetória que desborda os limites do trabalho. 

Consequentemente, numa mesma instituição, pessoas que realizam o mesmo trabalho podem 

construir identidades diferentes. 

  Na pesquisa, dos nove médicos (as) entrevistados (as), oito (89%) são do sexo 

feminino, todos procedentes de escolas públicas de medicina, sendo três (33%) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), quatro (45%) da Universidade de 

Pernambuco (UPE) e dois (22%) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Houve 

variação no tempo da formatura entre 10 a 32 anos, não se encontrando nesse grupo, nenhum 
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recém-formado, ou mesmo, no caso dos mais velhos, a expressão do desejo de aposentadoria 

em curto prazo de tempo. 

 Em relação à formação básica desses profissionais, cinco (56%) são pediatras, três 

(33%) clínicos gerais e um (11%) médico do trabalho. Quando se analisou as capacitações 

subseqüentes, de maior relevância para a ESF, apenas um (a) médico (a) não havia realizado 

o Curso de Especialização em Saúde da Família. Quanto à capacitação em AIDPI – protocolo 

assistencial, que contempla o mínimo de conhecimentos e habilidades para a atenção ao 

grupo menor de cinco anos* - dos nove médicos (as) entrevistados (as), cinco não haviam 

realizado esse treinamento. Desses cinco médicos (as), três deles (as), não tinham formação 

em pediatria, nem tampouco, haviam realizado capacitação específica para atuarem na área 

da criança. 

 Quando se avaliou a experiência desses médicos (as), através do tempo de trabalho na 

ESF, verificou-se que 6 (67%) estavam inseridos nesse modelo, por um período que variou 

entre sete a onze anos e 3 (33%) estavam aproximadamente,  há um ano e seis meses. 

 Em pesquisa realizada há quase uma década, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em 

Recursos Humanos em Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz (Nerhus/Fiocruz) em conjunto 

com o Ministério da Saúde (MACIEL FILHO; PIERANTONI, 2004), que teve como 

objetivo traçar o perfil dos médicos que atuavam nessa estratégia, demonstrou-se que a 

maioria pertencia ao sexo masculino (56%); 74% eram oriundos de escolas médicas públicas; 

63% estavam formados há menos de quinze anos; cerca de 70% não eram especialistas, ou 

seja, não possuíam nenhuma formação específica após a graduação. Dentre as especialidades 

desses profissionais, predominavam a pediatria (20%), seguida por medicina do Trabalho 

(18%), medicina geral e comunitária (15%), gineco-obstetrícia (14%), medicina sanitária 

(11%) e saúde da família (9%). Já no trabalho de Cotta (2006), encontrou-se 75% dos 

médicos com especialidades, tais como, um ortopedista, uma dermatologista e uma 

especialista em Saúde da Família, Nutrição Materno-Infantil e Acupuntura.  

 Ao se analisar a formação durante o curso de graduação, aspecto fundamental na 

construção da identidade profissional, observou-se que, devido ao tempo de formatura, 

nenhum médico (a) havia recebido capacitação para desenvolver atividades na ESF, pois que, 

                                                 

* Embora a AIDPI não deva substituir uma educação médica sólida e voltada para prática clínica centrada na 

unidade familiar e na comunidade (ALVES E SILVA, 2009). 
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ainda não se havia iniciado a mudança curricular, através das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Graduação em Medicina. No entanto, encontrou-se em relatos dos (as) 

médicos (as), indicativos da percepção da importância dessa mudança curricular, atualmente, 

em pleno processo de implantação:  

“[...] na cadeira de Saúde Coletiva, a gente tinha muita teoria, estatística, todos 

aqueles cálculos de taxas estatísticas, mas assim, a prática mesmo de saúde da família não, 

naquela época as universidades [infelizmente] não cobriam essa parte” (Médico 9). 

“[...] porque a gente não tinha esse contato com a comunidade, a gente tinha uma 

cadeira de Medicina Preventiva, mas que, na prática ficava aquém da maneira como o 

estudante hoje é preparado, porque está fazendo parte do currículo médico de hoje, o 

estudante estar junto da comunidade, então com a reforma curricular, realmente foi 

melhor, que naquela época” (Médico 1). 

Diante do número insuficiente de médicos com formação de generalista e/ou de 

médico de família e comunidade, tornou-se inviável, para os gestores dos três níveis de 

governo, impor como condição para a inserção na ESF, a titulação nessas duas áreas de 

especialização. Constata-se, portanto, não haver um perfil particular dos (as) médicos (as) 

nesse estudo. Seria coerente afirmar que são contratados profissionais que estão disponíveis 

no mercado e por diversos motivos, se interessaram em ser “médico de família”.  

 

5.2.2 A adesão do médico à ESF 

 Nessa dimensão, analisou-se a adesão do profissional ao trabalho na ESF, tendo 

como parâmetros seu conhecimento técnico, suas práticas e motivações, considerando o 

preconizado na Estratégia. 

 Inicialmente, investigou-se como o (a) médico (a) percebia o trabalho em relação ao 

cuidado do grupo infantil. Tomou-se como percepção, o ato de adquirir conhecimento por 

meio dos sentidos; enxergar com bastante nitidez, captar com a inteligência e formar idéias a 

respeito de algo (HOUAISS, 2001).   

 Enquanto para alguns dos (as) médicos (as), as respostas quanto ao entendimento de 

seu papel perante o grupo infantil, não foram claras, apresentando posicionamentos inseguros, 

conflituosos, e até mesmo inadequados. Para os demais, pelo menos, houve a percepção da 

predominância inadequada da assistência curativa, sobre as ações de prevenção e promoção à 

saúde, como se pode atestar pelos relatos que seguem: 
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  “Eu acho, é difícil para o médico, no meu caso porque é uma comunidade muito 

pobre [...] então eu faço muito mais o trabalho assistencial, todo dia tem criança no Posto 

para eu atender, que às vezes não me sobra tempo pra fazer a parte de orientação de 

alimentação, de vacina, de amamentação, que eu acho que seria o básico [...]” (Médico 2). 

 “[...] eu acho que o médico para a criança está sendo subutilizado, eu atendo mais 

as patologias, eu só cuido mais das doenças das crianças, então essa parte de crescimento e 

desenvolvimento eu não tenho acesso, fica muito longe de mim [...]” (Médico 8). 

 “[...] a partir dos dois anos é que passa para a gente [médico], aí a gente tem um 

acompanhamento [...] de marcar a consulta, as agentes de saúde marcam e a gente vê as 

necessidades [...] do ponto de vista do médico é mais focado ainda na consulta, na 

assistência, ainda não tem oportunidade de fazer promoção, prevenção, isso fica mais com 

a enfermagem durante a puericultura e você vê [o médico] mais a assistência, a doença 

[...]” (Médico 6). 

 Se de um lado, esses (as) médicos (as) acenam para a inadequação do trabalho que 

realizam, chama a atenção a passividade que caracteriza suas rotinas, também não houve 

evidências de que ao negarem a compatibilidade do trabalho com os pressupostos da ESF, 

tivessem a percepção de quais atividades deveriam executar no sentido do reordenamento do 

modelo assistencial tradicional. 

 Os (as) médicos (as) pesquisados (as) relataram que grande parte dos atendimentos é 

realizada a partir da demanda espontânea, geralmente focada na doença, e não a partir dos 

critérios de análise do SIAB, que determina prioridades para a marcação de consultas segundo 

o perfil da comunidade, fato esse consentâneo com os autores Friedrich e Pierantoni (2006). 

 Poderia se pensar que, por um lado, a dificuldade de percepção do médico quanto ao 

seu trabalho, dever-se-ia ao pouco contato com o grupo infantil, sobretudo até os dois anos de 

vida, pois que as crianças geralmente ficam sob os cuidados das enfermeiras. Por outro lado, 

poderia se especular que as capacitações das quais os (as) médicos (as) participaram, 

poderiam não ter sido efetivas para que houvesse uma apreensão das verdadeiras 

competências de um médico de família: “o município ofereceu alguns cursos sobre 

desenvolvimento da criança e a gente fez esses módulos, mas eram assim, muito teóricos e 

rápidos e não práticos, a prática mesmo foi realmente estudando e praticando” (Médico 7). 

 No esforço de apreender as posturas dos médicos, frente ao atendimento infantil, 

quando inseridos no contexto organizativo de uma USF, tentou-se identificar situações do seu 

cotidiano que evidenciassem as facilidades, como também, as dificuldades no 

desenvolvimento das suas práticas profissionais. 
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Quando a pesquisadora provocou sobre a situação da estrutura física e insumos 

disponíveis nas USF, em apenas uma unidade este aspecto não se revelou enquanto um fator 

facilitador para suas atividades. Foi marcante o relato positivo sobre ter uma população 

definida por um território, propiciando o conhecimento das condições de vida e moradia da 

comunidade, além do papel do ACS, como um elo entre a família e sua criança e o médico. 

Segundo Wagner; Wagner e Talbot (2004:30), 
Compreender o funcionamento das relações humanas, em particular das famílias, é 

de fundamental importância ao se trabalhar em cuidados primários de saúde. A 

concepção ecológica que entremeia os conceitos do processo saúde-doença, tem 

íntima relação com o ambiente em que as pessoas estão e com o qual interagem. A 

percepção destas interações é a chave do sucesso para o profissional envolvido 

neste tipo de atenção.  

 Por outro lado, as dificuldades identificadas para o desenvolvimento das ações 

destinadas às crianças menores de cinco anos, foram diversificas, não havendo concentração 

em algum obstáculo particular. Dois médicos referiram o elevado número de famílias no 

território e a pressão para realizarem consultas, tanto da comunidade quanto dos ACS. Um 

médico não estava satisfeito com a estrutura física de sua unidade; outro com o baixo nível de 

informação e da auto-medicação realizada pelas mães (ou acompanhantes) nas suas crianças; 

e ainda outro, entendia como ponto negativo, trabalhar numa comunidade de baixa renda. 

Estranhou-se, que três médicos (as) não perceberam nenhuma dificuldade na realização de 

suas práticas diárias. Nesses sentidos é interessante analisar os trechos de falas que se seguem: 

 “O território definido facilita, porque eles [ACS] realmente conhecem a população 

[...] se eu disser, quero um dia só menores de três anos, vão vir só menores de três anos [...] 

eles sabem exatamente de cada criança, então isso aí já facilita para mim, facilita muito” 

(Médico2). 

 “Com certeza, [...] como os usuários moram dentro da comunidade, onde a gente 

tem a unidade de saúde, eles têm um retorno muito mais fácil e eu conheço cada casa, 

conheço cada família, sei com quem eles vivem, as condições que eles vivem, a água que 

eles bebem, então, tenho um conhecimento muito maior daquela criança” (Médico 9). 

 “[...] a estrutura funciona muito direitinho [...] a nossa equipe é quase completa, só 

está faltando um agente de saúde, então assim [...] equipamento, medicamento, a gente 

sabe que são os básicos, que são ofertados para o PSF, a gente tem [...] não falta realmente 

[...] alguma coisa por fora que a gente precise, a gente pede ao distrito [...]” (Médico 5). 
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 “[...] eu acho que para criança, a unidade corresponde bem, porque ela tem uma 

sala para consulta, ela tem antropômetro, a medicação não falta, assim, estou falando do 

ponto de vista de atendimento a patologia, para a doença, tem balança, que é fundamental, 

para criança, tem todas as vacinas, a parte de imunização realmente é muito completa, a 

gente tem a MMR, tem Hepatite B [...]” (Médico 8). 

 “[...] dificuldade é o nível, a pobreza que é muito grande, é muito difícil atender 

uma criança, como é que eu vou tratar a escabiose aqui, se ela não tem água para tomar 

banho, eu acho que a pobreza, a moradia, condição de saneamento básico, educação, isso 

aí tem que mudar, se não mudar isso, é muito difícil mudar a saúde [...]” (Médico 2). 

 “[...] eu já acho dificuldade ás vezes na falta de compreensão com o profissional de 

saúde [...] tanto a comunidade como às vezes o próprio ACS [...] eles nos pressionam muito 

[...] e a gestão nos pressiona muito, a gente não consegue fazer a promoção da saúde como 

deveria ser feita, porque o assistencialismo bate mais forte [...] ”(Médico 9). 

 Essas falas suscitam alguns comentários adicionais. Na expressão do (a) médico (a) 8 

aparece claramente a ênfase na doença e nas condições da unidade para responder a essa 

demanda. Quer dizer, a unidade não seria adequada à ESF porque atua para além do enfoque 

biomédico, mas porque está equipada para tratar das doenças infantis. 

 Quando o (a) médico (a) 9 relata acerca das pressões as quais está submetido (a), não 

exclui, inclusive, a contribuição do ACS nesse conflito. Sabe-se, que esse mesmo ACS, por 

sua vez é pressionado pela comunidade, na qual trabalha e reside.  Nesse caso, caberia indagar 

sobre a existência de espaço institucional para refletir e dirimir problemas que ocorrem dentro 

da equipe de saúde. 

 Como ocorre na pesquisa qualitativa, os dados obtidos nessa investigação não servem 

a generalizações. Não é demais afirmar que eles explicam uma determinada realidade em suas 

condições objetivas. 

 Nesse sentido é importante registrar divergências encontradas na literatura. Romano 

(2008), em seu estudo realizado no município do Rio de Janeiro, encontrou resultados nos 

quais a referência foi considerada precária e inexistente; as condições de trabalho do médico 

de família foram consideradas, de maneira geral, precárias, trazendo transtornos e 

impedimentos ao processo de trabalho como um todo; compartilhamento do consultório para 

médico e enfermeiro que realizavam atendimentos simultâneos; atrasos no pagamento do 

salário, mobiliário desgastado e a falta de medicamentos. Já em Cotta (2006), trabalhando 

dados do município de Teixeiras em Minas Gerais, detectou que as principais dificuldades 
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informadas para a realização do trabalho pelos profissionais médicos foram: o transporte em 

50%; os equipamentos, os médicos especialistas e os medicamentos em 25%.  

 Para compreender a adesão do (a) médico (a) à ESF, tal como realizado na pesquisa 

dos prontuários e nas conversas com as mães (ou acompanhantes), nas entrevistas com esses 

agentes técnicos - mediante a indagação de quais seriam os principais aspectos que não 

poderiam faltar no ato da consulta do (a) médico (a) de família – foram prescutados: a ênfase 

nos motivos que originaram a consulta e os desdobramentos normativos; as prescrições 

específicas para a consulta de puericultura e as condições de vida e de interação social da 

criança. 

 Como resultado desse questionamento, observou-se que estiveram frequentemente 

presentes conteúdos didáticos normativos da consulta de puericultura, o qual corresponde, em 

parte, ao observado pelas mães (ou acompanhantes), conforme se encontra na página 49.  

 No sentido de ressaltar a importância do acompanhamento do peso, 

altura/comprimento, alimentação e imunização, observe-se os trechos de falas seguintes:  

“[...] é peso, altura, entrou na sala já vem com isso. Isso é de praxe, agora conforme 

o desenrolar da queixa, é que a gente vai vendo o que é que a gente vai investigar.” 

(Médico 6). 

“[...] Peso, altura, desenvolvimento de um modo geral, alimentação e vacina, eu 

acho que isso aí é o básico, mas depois vem toda parte de acidentes na infância, a parte 

emocional da criança.” (Médico 2). 

“[...] Pesar, medir, a imunização da criança, procurar ver as eliminações dela [...] aí 

eu coloco sempre a questão de como a criança está no contexto da família, eu acho 

importantíssimo [...] quem é que cuida, como cuida, a questão também das dificuldades 

dentro da casa, os riscos que a criança corre [...]”(Médico 8). 

“[...] Eu acho, que é a parte de alimentação, vacina, crescimento/desenvolvimento 

[...] se teve alguma doença importante [...] a parte emocional da criança, como é o 

desempenho escolar, como é que essa criança está emocionalmente, psicologicamente, 

porque a saúde tem que ser um bem estar no completo [...]” (Médico 1). 

Deve ser ressaltado que o fato de emergirem dessas falas conteúdos relativos a riscos 

do ambiente doméstico e ao desenvolvimento emocional, ainda é muito pouco quando se trata 

do ideário da ESF, no sentido da abrangência social preconizada. Na verdade, trata-se mais de 

intencionalidades apenas enunciadas do que materializadas em atos para a mudança. 

Finalmente, enquanto componente da adesão à ESF, buscou-se a motivação dos (as) 

médicos (as), definindo este conceito como sendo o ato de estar motivado; energia psicológica 
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ou tensão que põe em movimento o organismo humano, determinando um dado 

comportamento; um processo de iniciação de uma ação consciente e voluntária 

(MICHAELIS, 2002).  

Assim, investigou-se os principais motivos que atraíram os (as) médicos (as) 

consultantes para trabalhar na ESF. Encontrou-se relatos de sete médicos (as), nos quais sua 

inserção na ESF ocorreu por questões humanísticas e/ou sociais e/ou  afinidade com trabalhos 

comunitários. Em dois casos, houve referência à estabilidade de vínculo empregatício, devido 

ao concurso público recentemente realizado pela SMS/Recife, como também, por não ter que 

dar plantão em unidades de saúde. 

 Não houve referência espontânea sobre a remuneração salarial como atrativo 

significativo para a inserção no trabalho. Quando se investigou tal fato, os (as) médicos (as) 

referiram ser devido ao salário estar, atualmente, “defasado”, quando comparado aos pagos 

nos plantões, mesmo do serviço público.  

“[...] eu sempre acreditei na mudança social, o que me levou sempre a trabalhar 

nessas áreas foi isso, eu acreditava e acredito ainda, que o Brasil é um país em 

transformação apesar de toda essa doidice, mas a gente vê coisas muito bonitas dentro do 

país [...]” (Médico 8). 

“Eu acho que é amor [...] porque o salário que é pago, não paga você passar um dia 

inteiro num Posto trancado [...] eu acho que com dois plantões, você tira mais e tem muito 

mais tempo livre pra você [...] o perfil e doação, eu acho que a parte religiosa também 

conta, pessoa que gosta de ajudar, eu acho que isso ai pesa também, com certeza não é o 

salário [...]” (Médico 1). 

 “[...] a primeira coisa que me atraiu [...] foi realmente por conta do tipo de trabalho 

[...] eu acho que você trabalhar com comunidade carente, você está dando aquela ajuda 

para o pessoal, quando você presta um atendimento, que você dá atenção a eles, você vê o 

agradecimento [...] segundo porque eu passei num concurso publico, isso aí pela 

estabilidade de você passar realmente, eu acho que basicamente seria isso [...]” (Médico 5). 

 Em estudo realizado, na cidade do Rio de Janeiro (ROMANO, 2008), encontrou-se 

como motivação profissional dos médicos de família, relatos vinculados a idéias de satisfação 

com a ideologia do trabalho no PSF, do ponto de vista do enfoque na prevenção, na prática 

generalista, na ampliação do olhar para além da doença.  

 O trabalho médico no PSF põe em evidência um conjunto de questões complexas que 

não foram abordadas nesta pesquisa. Mas, seria oportuno lembrar que frente aos apelos 

mercadológicos - aqui incluídos a noção tradicional de poder e status que os (as) médicos (as) 
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têm alcançado, historicamente, nas sociedades capitalistas - trabalhar predominantemente com 

pobres, na periferia dos centros de decisão e comando, não faz parte do ideário que é 

construído para e pelos médicos em seus processos de formação. Assim, está a merecer uma 

incursão investigativa rigorosa, as razões que estão levando esses profissionais a se 

vincularem à ESF. 

 

5.3 Ambiência da USF 

Nessa dimensão foram considerados dois aspectos: a estrutura física e os insumos 

disponíveis no espaço das USF. Nesse momento, utilizou-se como fontes de informação a 

observação direta nas unidades e as falas dos gerentes e dos médicos.  

 Nas sete unidades alvo do estudo, encontrou-se exercendo atividades de 

gerenciamento, diferentes categorias profissionais: quatro médicos, dois enfermeiros e um 

agente administrativo. Já é de rotina nos serviços o rodízio dessa função entre os profissionais 

de nível superior, a cada três meses.  

 

5.3.1 Estrutura física 

 Na quase totalidade das USF, com exceção da USF C, na qual se notou uma área 

pequena para o funcionamento de duas equipes, houve uma satisfatória avaliação da estrutura 

física das unidades. Do ponto de vista da pesquisadora, saltou à vista, a pouca preocupação, 

por parte das equipes, quanto à insuficiência de ambiente para a terapia de hidratação oral 

(TRO). Estranhou-se tal fato, pois que, as doenças diarréicas e a desidratação, ainda 

continuam como importante causa de morbi-mortalidade no grupo menor de cinco anos e o 

controle desse agravo, através da TRO, se constitui em uma das principais ações básicas de 

saúde da criança. 

 Por outro lado, houve evidente preocupação dos (as) médicos (as) quanto a 

insuficiência de ambiente específico nas USF para ações educativa. Nas unidades sem espaço 

definido para atividades de educação em saúde, geralmente encontrou-se alternativas, como 

igrejas, escolas ou centros comunitários, apesar de certa dificuldade de agendamento. 
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                         Tabela 8 - Situação da estrutura física das USF 

Disponibilidade de áreas e instalações 
específicas para cada atividade 

% 

 
Consultório médico 

 
100 

 
Nebulização 

 
86 

 
Vacinação 

 
100 

 
Hidratação oral 

 
14 

 
Educação em Saúde 

 
57 

 
 
5.3.2 Insumos disponíveis 

 Observou-se, in loco, que de modo geral, os equipamentos disponíveis nas USF se 

apresentavam em boas condições para o uso; as farmácias estavam abastecidas de 

medicamentos, assim como as salas de vacina. Notou-se, a insuficiência de tensiômetro 

infantil nas USF, na qual, apenas três unidades disponibilizavam de tensiômetro adequado 

para esta faixa etária. Lembra-se, que a prevenção da hipertensão arterial sistêmica, deve-se 

iniciar desde a infância. Preocupou-se, a reduzida disponibilidade de relógio ou cronômetro 

nas unidades/consultórios/médicos, especulou-se a falta de hábito da aferição da freqüência 

respiratória durante a consulta, conduta de suma importância para o controle das infecções 

respiratórias agudas no primeiro nível de atenção e outra importante ação básica de saúde da 

criança. 

                       Tabela 9 - Situação de equipamentos disponíveis nas USF 

Equipamentos % 

 
Balança antropométrica adulto e infantil 

 
100 

 
Tensiômetro adulto  

 
100 

 
Tensiômetro infantil 

 
43 

 
Estetoscópio e Otoscópio 

 
100 

 
Termômetro clínico; Régua antropométrica 

 
100 

 
Relógio ou cronômetro 

 
14 

 
Nebulizador 

 
100 

 
Geladeira para vacinas; TV e Vídeo 

 
100 

 
Cartão da criança e Fita métrica 

 
100 
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Tabela 10 - Situação de medicamentos e vacinas disponíveis nas USF 
 

Medicamentos e vacinas % 
 
Antibióticos básicos * 

 
100 

 
Antitérmico/analgésico 

 
100 

 
Antiparasitários básicos * 

 
100 

 
Broncodilatador 

 
100 

 
Corticóide  

 
100 

 
Sulfato Ferroso 

 
100 

 
Soro Oral 

 
100 

 
Neomicina tópica 

 
100 

 
Vitamina A 

 
100 

 
Tetravalente bacteriana 

 
100 

 
Tríplice Viral 

 
100 

 
Pólio 

 
100 

*Pelo menos, três desses antibióticos: amoxicilina; eritromicina; sulfa; ácido nalidíxico e cefalexina. 
       *Disponibilidade de mebendazol e/ou albendazol e metronidazol. 

 

Saparolli e Adami (2007), afirmam que, para que se possa prestar uma atenção à saúde 

de qualidade, é fundamental que os serviços de saúde disponham de estruturas adequadas no 

que se refere à área física e instalações, disponibilidade de materiais e equipamentos, número 

adequado de profissionais com capacitação específica, que interajam com o cliente e família 

na perspectiva da criação de vínculo e respeito à autonomia do usuário.  

De um modo geral, a partir da observação direta nas USF, os relatos dos (as) gerentes 

das unidades e dos (as) médicos (as) de família, reconheceu-se que, quanto a situação de 

estrutura física e insumos disponíveis, é plausível, o desenvolvimento da atenção integral à 

saúde da criança, nesse nível de atenção.  

 Por outro lado, os profissionais responsáveis pela gerência das unidades, deixaram 

uma dúvida à pesquisadora, quanto ao número de famílias cadastradas por equipe, na qual 

variou entre 350 a 1000 famílias. Como justificativa para a insegurança nessas informações, 

utilizaram o desfalque de ACS em algumas microáreas.  

 

5.4 Considerações Finais 

 Neste momento, cabe indagar o que poderia explicar os resultados insatisfatórios no 

manejo da consulta infantil, como os encontrados na pesquisa que ora se conclui. 
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 Se é procedente afirmar, que os (as) médico (as) da ESF do DS I, com especialização 

em pediatria, clínica geral e medicina do trabalho, além da Especialização em Saúde da 

Família e, alguns com treinamento em AIDPI, tiveram oportunidades para acessar os 

conhecimentos elementares sobre como realizar suas atividades no contexto dessa estratégia, 

na busca da atenção integral do cuidado às crianças menores de cinco anos; se as observações 

efetuadas nas unidades e as falas dos próprios médicos demonstraram que eles (a) dispõem  de 

instrumentos para desenvolverem seu trabalho, já que, de um modo geral, o ambiente e as 

tecnologias estavam adequadas para este nível de atenção, que argumentos teria a 

potencialidade explicativa para o problema atestado? 

 Sabe-se que nem sempre o conhecimento técnico é refletido nas práticas diárias dos 

profissionais, pois que, muitos fatores interferem no intervalo entre o conhecimento e o 

praticar. Os profissionais justificaram que “esse não fazer”, ocorria devido ao elevado número 

de famílias no seu território; à pressão da comunidade e de outros membros da própria equipe 

para a realização de consultas voltadas ao tratamento de doenças; à rotina já existente no 

serviço, na qual a enfermagem se responsabilizava pela maioria das ações de prevenção e/ou 

promoção, além da ausência de local específico para realizar ações de educação em saúde na 

USF. 

  Percebeu-se, no entanto, que outros fatores poderiam estar vinculados a essa questão, 

entre os quais se destacou, a maneira como foram formados na escola médica, assim como a 

qualidade das capacitações realizadas ao longo da vida profissional. Esses treinamentos, em 

geral, tenderam a ser predominantemente teóricos, não possibilitando a discussão de temas 

fora do saber “diagnosticar e tratar”. 

 De acordo com Romano (2008), a identidade do médico da ESF está em construção, 

quem sabe em crise, já que convive com modelos tradicionais dentro de um contexto que lhe 

solicita uma atitude inovadora. A mesma autora continua - a formação médica não prepara um 

profissional para trabalhar como médico generalista, como preconizado nas Diretrizes 

Curriculares (CNE/CES nº. 4/01). Esses profissionais, não tendo os novos modelos a seguir, 

terminam por repetir a cultura médica à qual foram apresentados em seus cursos de 

graduação, a partir de uma prática com foco na doença, insegurança diante do manejo das 

questões psicológicas, sociais e ambientais, com limitada ação de promoção e prevenção da 

saúde. Utilizando a mesma linha de raciocínio, notou-se neste estudo, certa acomodação ou 

talvez passividade, por parte do (a) médico (a), principalmente os mais antigos na ESF, de 

realizar mudanças no seu processo de trabalho, o que levaria, consequentemente, a mudanças 

das práticas e seus resultados. 
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 Notou-se, também, certo desgaste ou provavelmente, uma sensação de impotência, 

desse profissional, diante do atual conceito ampliado de saúde. Talvez pela falta de ações 

intersetoriais, que ainda não existem de fato. Por mais comprometido que seja o médico e a 

equipe, não conseguem resolver uma série de problemas demandados nesse nível de atenção, 

pelos usuários da USF, tais como, a questão do desemprego, da violência, da falta de 

saneamento básico e da educação. 

 Sabe-se que, a ESF surgiu com o desafio de tornar concretas as diretrizes estabelecidas 

pelo SUS, romper paradigmas, e levar à reflexão a complexidade do ato de cuidar de forma 

integral. É oportuno reportar-se a Morin (2003), o qual propõe os princípios que levam o 

pensamento para além de um conhecimento fragmentado que, por tornar invisíveis as 

interações entre um todo e suas partes, anula o complexo e oculta os problemas essenciais; 

levam, igualmente, para além de um conhecimento que, por ver apenas globalidades, perde o 

contato com o particular, o singular e o concreto. 
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APÊNDICE A 

Roteiro para observação de Prontuário da Família 

Componente infantil menor de cinco anos – médico 

Manejo de consulta 
 

Nome da USF: ________________________________________ Equipe: ___________ 

Código da USF: _________________________________________________________ 

Nº. do Prontuário da Família: ____________________Microárea:__________________ 

Iniciais do menor: ________________Idade (meses): ________1º consulta____________ 

Nome do observador: ___________________________________Data: ___/____/_____ 

 

Primeiro momento da observação da consulta: 

O médico avaliou e registrou: 

• Motivo da consulta/queixa principal (   )  

• As doenças / problemas prevalentes na infância (   ) 

(Febre, vômitos, aceitação alimentar, diarréia, tosse, verminoses, etc.).  

 

O médico realizou e registrou: 

• Exame físico fragmentado (   ) 

(Relacionado apenas com a queixa principal) 

• Exame físico não fragmentado, corpo por inteiro (   ) 

 

O médico estabeleceu e registrou: 

• Hipótese diagnóstica (   ) 

• Tratamento – drogas e/ou orientações, cuidados (   )        

• Encaminhamento a outros níveis de complexidade, especialistas (   ) 

• Consulta de retorno para seguimento do caso (   ) 

 

 Segundo momento da observação da consulta: 

 

O médico avaliou e/ou orientou e registrou: 

• Crescimento:  

Peso (   ) Comprimento/ Estatura  (   ) Perímetro Cefálico (   )  



 

• Desenvolvimento: 

Principais marcos, até os cinco anos (   ) 

(Sorrir, controle cervical, sentar, andar, falar, etc.) 

• Alimentação: 

Incentivo ao aleitamento materno (   )  Alimentação saudável (   ) 

• Imunização (   )  

• Ambiente doméstico: 

  Relações afetivas entre a família e a criança (   ) 

       (Carinho, interesse, harmonia, tranqüilidade, agressividade, etc.) 

  Acidentes na infância (   ) 

      (Queda, choque, queimadura, intoxicação exógena, etc.) 

• Aspectos do sono (   ) 

(Horários, duração, rotina para dormir, etc.) 

• Lazer infantil/brincadeiras (   ) 

• Integração na pré-escola/creche (   ) 

 

Legenda para preenchimento: 

Informação presente e legível (P) 

Informação ausente (A) 

Informação presente, porém ilegível (I). 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE B 

Questionário de observação do manejo de consulta médica 

Mãe ou responsável da criança menor de cinco anos 

 
Nome da USF: ________________________________________ Equipe: ________ 

Parentesco com a criança: ____________________________ 

Iniciais do nome da criança_________________ Idade (em meses) _____________ 

Entrevistador: _____________________________________Data: ____/_____/____ 

 

1. O médico (a) se referiu ao Senhor (a) pelo nome? 

Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )     

E a criança?   Sim (  )  Não (  )   Não sei (  )    

 

2. Além do motivo da consulta, o médico (a) perguntou sobre outros problemas comuns 

nas crianças? (Diarréia, Tosse, Febre, vômitos, fastio, entre outros). 

Sim (  )    Não (  )    Não sei (  )    

 

3. O médico (a) examinou sua criança por inteiro? 

 Sim (  )    Não (  )    Não sei (  )    

 

4. O médico (a) orientou como fazer o tratamento? (Remédios e/ou cuidados) 

  Sim (  )    Não (  )    Não sei (  )    

 

5. O (a) Sr. (a)  entendeu as orientações ditas pelo médico (a) quanto ao tratamento?  

(Remédios e/ou cuidados) 

Sim (  )    Não (  )   Não sei (  )    

 

6. O médico (a) pediu o Cartão da Criança? 

Sim (  )    Não (  )    Não sei (  )                                               

 

7. O médico (a) deu orientações sobre: 

 Peso:                                Sim (  )  Não (  )   Não sei (  )   

 Desenvolvimento:           Sim (  )  Não (  )   Não sei (  )    



 

 Alimentação:                  Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )    

 Vacinação:                      Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )   

 O ambiente doméstico:  

• Relações afetivas entre a família e criança: 

(Carinho, interesse, harmonia, tranqüilidade, agressividade, etc.). 

Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )    

• Acidentes domésticos: (Queda, choque, queimadura, intoxicação)  

Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )     

 Aspectos do sono: (Horários, duração, rotina para dormir, etc.) 

      Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )    

 Brincadeiras/lazer: (Oportunidades, freqüência, companhia de outras crianças)      

      Sim (  )  Não (  )    Não sei  (  )   

 Pré-escola/creche: (Freqüência, desde que idade) 

     Sim (  )  Não (  )    Não sei   (  )   

 

8. O médico (a) orientou quando deve voltar para um novo atendimento?      

     Sim (  )  Não (  )    Não sei (  )    

 

9. O que o (a) Sr. (a) achou sobre a duração da consulta para sua criança: 

Pouco tempo (   ) 

Tempo adequado (   )   

Muito tempo (   )  

Não sei (   ) 

 

10. Além da mãe, quando necessário, quem também cuida da criança? 

Pai (  )  Irmãos mais velhos  (   )   Avós (  )  Tios (    )  Madrinha (  )  Vizinha (  ) 

Outros (  ). 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

APÊNDICE C 

Caracterização do médico da ESF 
(Formação, conhecimento, práticas e motivações) 

 
Nome da USF: ________________________________________ Equipe: ________ 

Código da USF: ______________________________________________________ 

 

 

Entrevista semi-estruturada 

 

1. Qual o ano de sua formatura?  

2. Qual sua formação básica em medicina? 

3. O (a) Sr. (a) recebeu capacitações para trabalhar na ESF?  (destacar: graduação e/ou pós-

graduação, Especialização/Introdutório ao PSF e na área infantil). 

4. Quanto tempo trabalha na ESF?  E nesta Unidade? 

5. Como o (a) Sr. (a) entende/percebe o trabalho do (a) médico (a) da Estratégia Saúde da Família 

quanto à saúde da criança? 

6. Quais as facilidades e as dificuldades que o (a) Sr. (a) encontra no atendimento ao grupo 

infantil (menor de cinco anos), nesta estratégia? .  

7. Por ordem de importância, o que não poderia faltar numa consulta médica, em menores de 

cinco anos, neste novo modelo de atenção básica? 

8. Diante da nossa realidade, o que atrai um profissional médico a trabalhar na ESF? Dê três 

motivos por ordem de prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE D 

Questionário de investigação da estrutura da USF 

 
Nome da USF: _______________________________________________________  

Endereço: ___________________________________________________________ 

Código da USF: _____________ Ano de implantação da ESF: _________________ 

Categoria profissional do entrevistado: ____________________________________ 

 

1 Situação física da USF 

ÁREAS E INSTALAÇÕES PRESENTE AUSENTE 
Consultório Médico   
Ambiente para Nebulização   
Sala de Vacinação   
Ambiente para Hidratação oral   
Ambiente para atividades de Educação em 
Saúde 

  

Observação: Marcar com um “X” a resposta dada pela gerência da USF. 
 
  
 2 Situação de equipamentos                                                                                                

ITENS 
Presente Em funcionamento 

SIM NÃO SIM NÃO 

Balança antropométrica Adulto     
Balança Infantil     
Tensiômetro adulto     
Tensiômetro infantil     
Estetoscópio      
Termômetro clínico     
Otoscópio     
Relógio ou cronômetro     
Nebulizador      
Régua Antropométrica     
Fita Métrica     
Geladeira exclusiva (vacina)     
TV e Vídeo     
 Presente Suficiente 
Cartão da criança masculino     
Cartão da criança feminino     
Ficha de crescimento (peso e estatura)     
Ficha de Desenvolvimento     
Observação: marcar com um “X” a resposta dada pela gerência da USF. 
 
 
 



 

3 Situação de medicamentos e vacias 

ITENS PRESENTE SUFICIENTE 
SIM NÃO SIM NÃO 

Antibióticos básicos: (amoxicilina, 
eritromicina, sulfa, ácido nalidíxico e 
cefalexina). Pelo menos três tipos. 

    

Antitérmico/analgésico.     
Antiparasitário básico (mebendazol, 
albendazol e metronidazol). 

    

Broncodilatador gotas e/ou oral     
Corticóide oral (comprimido e/ou 
líquido) 

    

Sulfato Ferroso gotas/líquido     
Soro oral Reidratante     
Neomicina pomada     
Tetravalente bacteriana      
Tríplice viral     
Pólio      
Vitamina A (Cápsulas)     
Observação: marcar com um “X” a resposta dada pela gerência da USF. 
 
4  ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
ITENS 

 
EQUIPE I 

 
EQUIPE II 

Prontuário da Família organizado?   
Número de famílias cadastradas.   
Número de pessoas cadastradas.   
Número de crianças, menores de cinco anos, 
cadastradas. 

  

Marcação de consulta exclusiva para o grupo infantil 
ou misto? 

  

Número de turno/semana/consulta infantil/médico.   
Equipe mínima completa?        
Referência de alta e média complexidade definida?   
Referência de exames complementares definida?   
Observação: anotar com letra legível as respostas dadas pela gerência da USF. 
 
 
Observações:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
 
 
 
Entrevistador: ____________________________________________DATA: ____/____/_______ 

 



 

ANEXO A 

 

 

 

 



 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 
 

 


