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RESUMO 

 

TOSO, B. R. G. O. Resolutividade do cuidado à saúde de crianças menores de 
cinco anos hospitalizadas por causas sensíveis a atenção básica. 2011. 373f. 
Tese [Doutorado]. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
Introdução: A resolutividade da atenção básica à saúde deve se refletir na 
diminuição das hospitalizações por um grupo de causas específicas. As 
hospitalizações por causas sensíveis a atenção básica são um indicador indireto da 
efetividade do sistema de saúde, nessa instância de atenção, pressupondo que as 
internações decorrentes destas doenças não receberam atenção efetiva em 
momento oportuno, resultando em agravamento da condição clínica que exigiu a 
hospitalização. Objetivo: Apreender os atributos da atenção básica em saúde a 
partir do indicador de internação por condições sensíveis à atenção ambulatorial, 
mediante análise do caminho percorrido nos serviços de saúde por famílias de 
crianças menores de cinco anos hospitalizadas com doenças respiratórias. Método: 
Estudo qualitativo cujas bases conceituais estão centradas no cuidado em saúde, na 
vulnerabilidade e na hermenêutica. O material empírico foi produzido a partir de 
entrevistas com acompanhantes de crianças hospitalizadas, incluindo o mapa falante 
e com profissionais de saúde, na observação do processo de trabalho nos serviços 
de saúde e na análise documental dos prontuários de atendimento das crianças. A 
compreensão dos dados por meio da hermenêutica norteou a discussão do material 
empírico organizado em três unidades: perfil de morbidade hospitalar das crianças 
menores de cinco anos, hospitalizadas no hospital universitário, no período de 2005 
a 2009; apreensão dos atributos da atenção primária em saúde; o caminho 
percorrido pelas famílias de crianças menores de cinco anos com problemas 
respiratórios em busca de atenção a saúde. Resultados: As doenças respiratórias 
foram responsáveis por mais da metade das hospitalizações de crianças menores de 
cinco anos; os atributos da atenção básica não estiveram presentes na organização 
dos serviços de atenção a saúde; as crianças com doenças respiratórias não tiveram 
resolutividade na atenção necessitando de hospitalização; o cuidado recebido foi 
procedimental, com a racionalidade técnica conduzindo o encontro de cuidado e a 
subjetividade que deveria estar perpassando essa relação não sendo mencionada. 
Para obtenção do cuidado as famílias passaram por unidades básicas de saúde, 
unidades de emergência, ambulatórios de hospitais privados e de hospital público, 
num intervalo entre consultas que variou de três no mesmo dia a uma por dia em 
três dias, gerando insatisfação com a atenção recebida, pois esta não evitou a 
hospitalização da criança. Considerações: Recomenda-se a adoção de um sistema 
integrado de serviços de saúde, adotando-se os princípios da atenção básica como 
norte, quais sejam a integralidade da atenção, o acesso de primeiro contato, a 
longitudinalidade, a coordenação dos serviços pela atenção básica, o foco do 
cuidado na família, a orientação comunitária. Propõe-se a adoção do acolhimento 
pelos serviços de saúde assumindo que estes sejam organizados com foco no 
usuário, reorganizando-se o processo de trabalho, deslocando-se o eixo central do 
cuidado do médico para a equipe multiprofissional, qualificando a relação entre 
profissional e usuário, baseada na humanização do cuidado, na ética, na 
solidariedade e na cidadania, buscando a resolutividade em saúde, por meio do 



 

diálogo entre os sujeitos que constituem o coletivo do setor saúde, construído em 
uma relação de cuidado. 
 
Palavras Chave: criança; atenção básica a saúde; cuidado; vulnerabilidade; 
processo de trabalho em saúde, internações por causas sensíveis a atenção básica. 
 



 

ABSTRACT 
 

TOSO, B. R. G. O. Resolution of the health care of children under five years 
hospitalized for sensitive causes to primary care. 2011. 373f. Thesis [Doctor’s 
Degree]. Nursing School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 
2011. 

 
Introduction: The outcomes of primary health care should be reflected in the 
reduction of hospitalizations for a specific group of causes. The sensitive hospital 
admissions for primary care are an indirect indicator of the effectiveness of the health 
system, in this level of care, assuming that hospitalizations resulting from these 
diseases have not received attention in an effective time, resulting in worse clinical 
conditions that required hospitalization. Objective: Understanding the attributes of 
primary health care from the indicator of hospitalization for ambulatory care sensitive 
conditions, by analyzing the path followed by health services for families of children 
under five years old hospitalized with respiratory diseases. Method: A qualitative 
study which conceptual foundations are based on the care, vulnerability and 
hermeneutics. The empirical material was obtained through interviews with relatives 
of hospitalized children and with health professionals. However, the path map was 
used only with the relatives. The observation of working process in health services 
and document review of medical charts of children were also done. The 
understanding of data through hermeneutic analysis revealed three units: hospital 
morbidity of children under five years old hospitalized at University Hospital from 
2005 to 2009, attribute seizures of primary health care, the path taken by the parents 
from the five-year-old children suffering from respiratory problems to seek health 
care. Results: Respiratory diseases were responsible for more than half of the 
hospitalizations of children under five years old, the attributes of primary care were 
not present in the organization of health care services, children with respiratory 
diseases have not had attention in solving requiring hospitalization, the care received 
was procedural, with the technical rationale conducting the meeting and subjectivity 
that care should be passing by this relationship not being mentioned. To obtain the 
care, their families went through basic health units, emergency units, outpatient 
clinics and private hospitals to public hospitals, ranging from queries that ranged from 
three on the same day to one per day over three days, causing dissatisfaction with 
the attention received, because it has not prevented the children’s hospitalization. 
Considerations: It is recommended the adoption of an integrated health service, 
adopting the principles of primary health care as the north, which are integrated care, 
access to first contact, longitudinality, coordination of services for primary care, the 
focus of care in family, and community orientation. We propose the sheltered 
adoption by the health services assuming that they are organized to focus on the 
user, reorganizing the work process, moving the central axis of the doctor's care for 
the multidisciplinary team, describing the relationship between the professional and 
the user, based on the humanization of care, ethics, solidarity and citizenship, 
seeking to improve the outcomes in health, through dialogue among the subjects that 
constitute the public health sector, built on a care relationship. 
 
keywords: child; primary care; care; vulnerability; the health work process; 
ambulatory care sensitive. 
 



 

RESUMEN 
 

TOSO, B. R. G. O. Resolución de la atención de la salud de los niños menores 
de cinco años hospitalizados por causas sensibles a la atención primaria. 
2011. 373f. Tesis [Doctorado]. Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 
Introducción: Los resultados de la atención primaria de salud deben reflejarse en la 
reducción de las hospitalizaciones por un grupo específico de causas. Los ingresos 
hospitalarios sensibles a la atención primaria es un indicador indirecto de la eficacia 
del sistema de salud en este nivel de atención, reconociendo que las 
hospitalizaciones derivadas de estas enfermedades no han sido atendidas de 
manera eficaz en momento oportuno, lo que lleva a un agravamiento de la condición 
clínica que requirió hospitalización. Objetivo: Comprender los atributos de la 
atención primaria de salud a partir del indicador de hospitalización por procesos 
sensibles a cuidados en nivel de los ambulatorios, por medio del análisis de la 
trayectoria seguida por los servicios de salud para las familias de los niños menores 
de cinco años hospitalizados por enfermedades respiratorias. Método: Estudio 
cualitativo cuyas bases conceptuales se centran en el cuidado, en la vulnerabilidad y 
en la hermenéutica. El material empírico fue producido a partir de entrevistas con 
familiares de los niños hospitalizados, inclusive para obtener el mapa hablado y con 
profesionales de la salud, la observación del proceso de trabajo en los servicios de 
salud y revisión de documentos de los registros médicos de los niños. La 
comprensión de los datos a través del análisis hermenéutico norteo la discusión del 
material empírico y reveló tres unidades: la morbilidad hospitalaria de los niños 
menores de cinco años que fueron internados en el Hospital Universitario de 2005 a 
2009, las incautaciones de los atributos de la atención primaria de la salud, el 
camino recorrido por los familiares de los niños menores de cinco años que sufren 
de problemas respiratorios a buscar atención médica. Resultados: Las 
enfermedades respiratorias fueron responsables de más de la mitad de las 
hospitalizaciones de niños menores de cinco años, los atributos de la atención 
primaria no estaban presentes en la organización de los servicios de salud, los niños 
con enfermedades respiratorias no han tenido resolutividad de la atención y 
requieren hospitalización; lo cuidado recibido fue procedimental, con la racionalidad 
técnica conduciendo el encuentro del cuidado y la subjetividad que debería 
sobrepasar la relación no se menciona. Para obtener el cuidado las familias pasaron 
por unidades básicas de salud, unidades de emergencia, ambulatorios de los 
hospitales privados y los hospitales públicos, con intervalo de las consultas llegando 
a tres en el mismo día hasta una por día durante tres días, causando la 
insatisfacción con la atención que fue recibida, porque mismo con las consultas los 
niños fueron hospitalizados. Consideraciones: Se recomienda la adopción de un 
sistema integrado de servicios de salud, la adopción de los principios de la atención 
primaria de salud como base del cuidado, que son la atención integrada, el acceso al 
primer contacto, longitudinalidad, la coordinación de los servicios de atención 
primaria debe tener el foco de la atención en la familia y la orientación comunitaria. 
Se propone la adopción del acogida por los servicios de salud y se asume que se 
organizan para centrarse en el usuario, con la reorganización del proceso de trabajo, 
moviendo el eje central de la atención del médico para el equipo multidisciplinario, 
cualificando la relación entre el profesional y el usuario, basada en la humanización 
del cuidado, la ética, la solidaridad y la ciudadanía, buscando mejorar los resultados 



 

en salud, a través del diálogo entre los sujetos que constituyen el sector de la salud 
pública, basada en una relación de cuidado. 

 
Palabras Claves: niño, atención primaria, cuidado, la vulnerabilidad, el proceso de 
trabajo en salud, hospitalizaciones por causas sensibles a atención primaria. 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

A assistência de enfermagem à criança tem sido meu objeto de trabalho e 

estudo desde o início de minha atividade profissional. Em 1987, durante o Curso de 

Graduação em Enfermagem e Obstetrícia, fui contratada como estagiária de 

enfermagem em uma unidade de berçário patológico, na instituição hospitalar de 

ensino da Universidade Pública Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde 

cursei a graduação. Em 1990, após concluir o curso, fui contratada como enfermeira 

da unidade de alojamento conjunto pediátrico e unidade de terapia intensiva 

pediátrica e neonatal na mesma instituição hospitalar de ensino, na qual permaneci 

até 1991. 

Nesse mesmo ano, tive minha primeira experiência em docência junto à 

universidade onde me graduei, Fundação Universidade do Rio Grande, na função de 

professora substituta na disciplina de “Assistência à Criança Sadia”, período em que 

também desenvolvi atividades de extensão universitária vinculadas à disciplina. Em 

seguida, desenvolvi atividades profissionais em um hospital infantil na capital 

gaúcha. 

Em 1993, de mudança para o estado do Paraná, fui aprovada em concurso 

público para a carreira docente na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, na 

área de Enfermagem (Materno-infantil), na qual permaneço desde então, atuando na 

assistência à saúde do neonato, da criança e do adolescente.  

 Na carreira universitária tenho desenvolvido também atividades de pesquisa e 

extensão direcionadas à criança e sua família, em parceria com colegas de trabalho 

e grupos de pesquisa, tais como o projeto de pesquisa “Assistência de enfermagem 

à criança e ao adolescente sadio: elaboração de material didático-pedagógico”, 

desenvolvido entre 1996 e 1998, resultado de uma revisão bibliográfica abrangente 

sobre a temática criança e adolescente sadios. Os achados desta pesquisa foram 

compilados em um material didático-pedagógico, importante subsídio para a prática 

de enfermagem no cuidado a esse grupo específico. 

A importância do vínculo familiar para a criança, principalmente durante a 

hospitalização, foi por mim investigada por meio da monografia de Curso de 

Especialização em Saúde Pública, em 1996. Neste trabalho, discuti questões 
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relacionadas ao desenvolvimento do modelo de atenção centrado na criança e em 

sua família, interagindo com o meio ambiente no qual cresce e se desenvolve, como 

tentativa de transformação da realidade da hospitalização infantil (OLIVEIRA; 

COLLET, 1999). 

Continuei com meus estudos sobre adolescentes e suas famílias no 

mestrado em enfermagem, cujo enfoque foi a inserção dos primeiros no trabalho 

precoce. O estudo tratou das condições de vida e de trabalho de um grupo de 

adolescentes, no sentido de explicitar alguns determinantes que os impelem ao 

mercado de trabalho, suas opções, a compreensão da realidade e dos agravos à 

saúde aos quais estavam submetidos em seu processo de trabalho (OLIVEIRA; 

ROBAZZI, 2001; OLIVEIRA; ROBAZZI, 2006). 

No período de 2000 a 2003, participei do projeto de pesquisa “Alojamento 

conjunto pediátrico: uma proposta de avaliação da prática da unidade de clínica 

pediátrica do Hospital Regional de Cascavel”, o qual avaliou o modelo de assistência 

e traçou um diagnóstico da realidade de assistência à saúde da criança 

hospitalizada (COLLET; OLIVEIRA; VIERA, 2004). 
 De 2003 a 2005, a atividade de pesquisa focalizou o “Sofrimento psíquico da 

criança hospitalizada e dos agentes envolvidos na assistência”, projeto que teve 

financiamento do Edital Universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, cujo objetivo foi apreender o sofrimento psíquico da 

criança hospitalizada, de sua família e dos agentes envolvidos na assistência de 

enfermagem em unidade de alojamento conjunto pediátrico, a partir dos 

pressupostos teóricos da Escola Dejouriana (MILANESI et al., 2006; COSTA et al., 

2007; PAGLIARI et al., 2008). 

 Outro tema de interesse em pesquisa, desenvolvido de 2005 a 2007, foi “O 

processo de trabalho dos enfermeiros na assistência à saúde das crianças em 

unidades de alojamento conjunto pediátrico e unidades de internação neonatais de 

instituições hospitalares públicas e unidades básicas de saúde” cujo objetivo foi 

apreender o processo de trabalho do enfermeiro nestes espaços (OLIVEIRA et al., 

2006; YAMAMOTO et al., 2009). 

Tais atividades estão vinculadas ao Grupo de Pesquisa em Enfermagem 

Materno-Infantil – GPEMI, do Curso de Enfermagem do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde, campus de Cascavel, PR, da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná. Participo também, desde 2008, do Grupo de Pesquisa em 
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Enfermagem no Cuidado à Criança e ao Adolescente– GPECCA, vinculado ao 

Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, ambos cadastrados 

no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

 Buscando a continuidade de minha formação ingressei no Programa de Pós-

Graduação Enfermagem em Saúde Pública, nível doutorado, da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - EERP/USP, com o 

objetivo de desenvolver pesquisa na área da saúde da criança e do adolescente, 

com foco na atenção primária em saúde. 

 O resultado desse trabalho está aqui apresentado. Inicialmente, no capítulo 1, 

com a construção do objeto do estudo, no qual desenvolvo uma breve descrição do 

sistema de saúde brasileiro, da atenção básica, das políticas de saúde para crianças 

e a concepção das doenças consideradas como de internação evitável por causas 

sensíveis à atenção básica em saúde, entre elas as respiratórias. No item 2, estão 

os pressupostos e, no 3, os objetivos do estudo.  

 No capítulo 4, apresento o quadro teórico-metodológico pautado no cuidado 

integral, na vulnerabilidade e na hermenêutica em saúde, fundamentados em Ayres 

(2001, 2004a, 2004b, 2004c, 2009c). No capítulo 5, descrevo o trabalho de campo e 

a análise dos dados. 

 No capítulo 6, apresento a caracterização dos locais, dos sujeitos da pesquisa 

e a análise documental; em seguida, no capítulo 7, as unidades de análise, em três 

partes, sendo que, na primeira estão os dados de morbidade de crianças 

hospitalizadas no local do estudo, na segunda a apreensão dos atributos de atenção 

primária em saúde e na terceira, o caminho percorrido pelas famílias em busca de 

atenção à saúde para suas crianças com sintomas respiratórios. 

A partir dessa apresentação inicial, passo a discorrer o texto na primeira 

pessoa do plural, considerando que a produção do conhecimento é sempre coletiva 

e a abordagem a seguir expressa uma produção dessa natureza. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Para apresentar o objeto do estudo, retomamos um fato histórico 

institucional, ocorrido a partir de 2003: a implementação de um novo Projeto Político 

Pedagógico no Curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná. Particularmente na disciplina enfermagem em saúde da criança, a 

organização do ensino ocorreu num continuum de formação, abordando a 

assistência de enfermagem à criança e ao adolescente hospitalizados, a assistência 

de enfermagem à criança em puericultura, nas creches, nas escolas de ensino 

fundamental e médio, de forma a contemplar o ciclo vital, do nascimento à 

adolescência. O ensino tem como eixo a Atenção Primária em Saúde (APS), 

compreendida como o nível de atenção que proporciona a entrada no sistema de 

saúde, oferecendo atenção à pessoa no decorrer do tempo, assistindo aos 

problemas mais comuns da comunidade, por meio da oferta de serviços de 

prevenção, tratamento e reabilitação da saúde (STARFIELD, 2002). 

Faz-se necessário explicitar aqui que os níveis de atenção à saúde 

recebem, como sinônimos, a divisão em: atenção básica – para a atenção primária 

em saúde, média complexidade – para a atenção especializada, e alta complexidade 

– para a assistência hospitalar, terminologias adotadas frequentemente no Brasil, as 

quais remetem à complexidade tecnológica (PAIM, 2008). Essa visão estrutural na 

forma piramidal, cujos pontos de atenção à saúde devem ser organizados por níveis 

hierárquicos de complexidade tecnológica crescente, do primário ao quaternário, e 

sem comunicação de um nível com o outro ou, ainda, em um mesmo nível, tem 

predominado no cenário de saúde brasileiro (MENDES, 2002). 

Apesar disso, adotamos, nesse estudo, o entendimento de APS como 

componente de um sistema integrado de serviços de saúde, como organizadora 

dessa rede horizontal de serviços de atenção à saúde de distintas densidades 

tecnológicas (pois possuem funções de produção específicas), sem hierarquia entre 

os serviços. Assim, a APS desempenha um papel coordenador para interação entre 

todos os elementos integrantes da rede, cumprindo, para tanto, as funções de 

resolução, organização e responsabilização (MENDES, 2002). 

Assumimos, como compreensão de saúde nesse estudo, o entendimento de 

que é não somente a vida no silêncio dos órgãos, mas também a vida considerando-
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se as relações sociais, numa tradução livre do conceito de Canguilhem (1990). O 

conceito de saúde como determinação social não somente permeia esse texto, mas 

indica que a base dos objetivos dos serviços sanitários, seus resultados e sua 

mensuração devem ser por eles guiados. 

Em decorrência das atividades de ensino na proposta pedagógica citada, ao 

avaliar anualmente o perfil epidemiológico regional de forma a construir a 

abordagem teórico-prática para o ensino, chama atenção a permanência de doenças 

por causas sensíveis à atenção ambulatorial1 nos indicadores de saúde, 

notadamente os de causas de hospitalização e mortalidade proporcional por grupos 

de causas. Para exemplificar, no Brasil, a mortalidade infantil apresenta-se com 

tendência constante de queda. Em 1999, atingiu 31,8 óbitos por mil nascidos vivos, 

com maior participação do componente neonatal (20,1 por mil). No ano de 2000, a 

taxa de mortalidade infantil era de 27,4, tendo sido reduzida, em 2007, para 20,0, 

registrando-se na região Sul a mesma tendência de queda, de 17,0, em 2000, para 

12,9, em 2007. No estado do Paraná, em 2000, a mortalidade infantil era de 19,6, 

tendo sido reduzida para 13,2, em 2007, embora seja a mais alta taxa dos três 

estados da região Sul (DATASUS, 2010a). No período de 1994 a 2004, houve uma 

queda de 32,6% e, mesmo assim, o Brasil possui a terceira maior taxa de 

mortalidade infantil da América do Sul (UNICEF, 2006). 

Com relação à mortalidade proporcional por grupos de causas, em menores 

de um ano, no Brasil, em 2007, encontramos, como primeira causa, as afecções 

originárias do período neonatal, com 61,5%, seguidas das demais causas definidas, 

com 22,9%; em terceiro lugar, as doenças infecciosas e parasitárias, com 6,0% e, 

em quarto, as doenças respiratórias, com 5,9%. Na região Sul e no estado do 

Paraná, observa-se a mesma tendência. Neste, a primeira causa consiste nas 

afecções originadas no período neonatal, com 58,3% dos casos, seguida das 

demais causas definidas, com 28,0% e das doenças respiratórias, com 4,9%. 

Chama a atenção o expressivo número de óbitos por causas externas (quedas, 

acidentes de transporte, intoxicações, agressões, lesões autoprovocadas 

voluntariamente e demais causas externas), as quais, diferentemente do país como 

um todo e da região Sul, no estado do Paraná assumem a quarta posição como 
                                                
1 O termo Internações por Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial (ICSAAs) originou-se nos 
Estados Unidos, na década de 1990, com a denominação Ambulatory Care Sensitive (condições 
sensíveis à atenção ambulatorial), também chamada Avoidable Hospitalization (hospitalizações 
evitáveis) (STARFIELD, 2002; ELIAS, MAGAJEWSKI, 2008). 
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causa de óbito, com 4,6%, para esta faixa etária. As doenças infecciosas e 

parasitárias aparecem em seguida, com 3,5% (DATASUS, 2010a).  

Quando analisamos os dados relativos às crianças de 1 a 4 anos, no Brasil, 

em 2007, na primeira causa de óbito encontravam-se as demais causas definidas, 

com 31,2%, seguidas das causas externas, com 24,2% e das doenças do aparelho 

respiratório e infecciosas e parasitárias, as quais assumiam, respectivamente, o 

terceiro e quarto lugar, com 17,8% e 14,5%. Somadas, elas representam 32,3% dos 

óbitos em crianças desta faixa etária. A região Sul e o estado do Paraná seguem a 

mesma tendência, com dados indicando que a primeira causa de morte é 

representada pelo agrupamento de demais causas definidas, com 31,2%, seguida 

de causas externas, com 29,3%, doenças respiratórias, com 12,9% e infecciosas e 

parasitárias, com 10,7% (DATASUS, 2010a). As doenças respiratórias e infecciosas 

e parasitárias continuam constando da relação de causas com números 

significativos, o que é preocupante, pois são consideradas doenças de 

hospitalização e óbito evitáveis (NEDEL et. al., 2008). 

A análise das causas de morbidade em crianças evidencia que as doenças 

diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas e quando associadas à 

desnutrição colocam em risco suas vidas. As doenças respiratórias ainda se 

constituem no primeiro motivo de consulta nos serviços de emergência e 

ambulatórios. As parasitoses intestinais seguem com prevalência significativa e, ao 

lado das doenças diarreicas, interferem no adequado crescimento e 

desenvolvimento das crianças (BRASIL, 2005). 

No ano de 2008, segundo dados do DATASUS (2010a), os indicadores de 

morbidade que levaram as crianças à hospitalização no Sistema Único de Saúde – 

SUS, por grupo etário, no Brasil, para a faixa etária inferior a um ano, mostram que o 

grupo doenças do aparelho respiratório foi responsável por 34,8%, seguido de 

doenças infecciosas e parasitárias, com 17,6%, e doenças do aparelho digestivo, 

com 3,1%. Para a faixa etária de 1 a 4 anos, o grupo doenças do aparelho 

respiratório foi responsável por 42,3%, seguido de doenças infecciosas e 

parasitárias, com 27,5%, e doenças do aparelho digestivo, com 6,0%. A mesma 

tendência é observada para a região Sul e para o estado do Paraná, sendo que 

neste, as doenças respiratórias representam 46,3% das hospitalizações, índice 

maior que o nacional, o que pode ser influenciado pelas condições climáticas, 
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distintas do restante do país. Seguem-se as doenças infecciosas e parasitárias, com 

21,5%, e do aparelho gastrointestinal, com 5,5%. 

Pode-se constatar que no grupo infantil as causas de internação hospitalar 

foram semelhantes para as duas faixas de idade, com pequenas variações. Se 

analisarmos os períodos antecedentes, estas permanecem com poucas alterações, 

demonstrando que as doenças respiratórias, consideradas de hospitalização 

evitável, aparecem como primeira causa de internação hospitalar. Os dados da 

região Sul mantêm a mesma lógica, maior prevalência para doenças respiratórias, 

seguidas de infecciosas e parasitárias e do aparelho digestivo. 

Cardoso (2010), em editorial da revista Cadernos de Saúde Pública, 

discorre sobre a persistência das infecções respiratórias agudas (IRA) como 

problema de saúde pública, o qual citamos nesse momento, dada a relevância desta 

abordagem ao enfocar que a incidência de IRA é similar em menores de cinco anos 

ao redor do mundo, mas a incidência de formas graves, como pneumonia clínica 

(bronquiolite, pneumonia), hospitalizações e óbitos são heterogêneas. Estima-se que 

em países em desenvolvimento ocorrem 0,29 episódios de pneumonia 

clínica/criança-ano ou 151,8 milhões de casos novos anuais (95% da incidência 

mundial em menores de cinco anos); 7 a 13% dos casos resultam em internação e 

mais de dois milhões evoluem para óbito, colocando a pneumonia como principal 

causa isolada de óbito em crianças. O editorial ressalta que o Brasil é um dos 15 

países com maior número de casos anuais de pneumonia clínica em menores de 

cinco anos (1,8 milhão), com incidência estimada de 0,11 episódio/criança-ano. São 

atribuídos à IRA, 30 a 50% das consultas ambulatoriais, mais de 50% das 

hospitalizações e cerca de 10 a 15% dos óbitos, sendo 80% destes por pneumonia. 

Além dos fatores socioambientais, os quais podem contribuir para tornar 

essas doenças prevalentes, questionamos: por que as crianças continuam 

adoecendo e necessitando de internação hospitalar por doenças que são de 

internação evitável e poderiam ser resolvidas no nível da atenção básica em saúde? 

O problema está no cuidado familiar que essas crianças recebem ou deveriam 

receber? Os serviços de atenção primária à saúde – unidade básica de saúde, 

unidade de saúde da família, ambulatório e ambulatório especializado – têm 

conseguido resolver os problemas de saúde quando a família traz sua criança 

doente para atendimento? 
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Assim sendo, apresentamos o recorte do tema desta investigação, ou seja, 

o caminho diagnóstico e terapêutico percorrido por crianças menores de 5 anos e 

suas famílias que procuram os serviços de saúde com doenças respiratórias não 

crônicas, com vistas a compreender o processo de cuidado nas diferentes esferas 

de atenção primária em saúde (unidade básica de saúde, unidade de saúde da 

família e unidade de emergência não hospitalar. 
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1 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 
 

 Para estabelecer um recorte apropriado sobre a temática de estudo, 

apresentamos uma revisão de literatura, incluindo uma breve descrição sobre o atual 

sistema de saúde brasileiro, a compreensão adotada para a atenção básica em 

saúde, as políticas de saúde vigentes para crianças no Brasil, a concepção sobre as 

doenças consideradas de internação evitável por causas sensíveis à atenção básica 

em saúde, as causas de hospitalização no SUS para crianças até quatro anos de 

idade, no período de 1998 a 2007, e a mortalidade proporcional por grupos de 

causas para a mesma faixa etária, no período de 2000 a 2005. 

 

 

1.1 O sistema de saúde brasileiro 

 

 

Partimos do pressuposto de que há uma relação dialética entre saúde e 

sociedade. A maneira como os homens vivem e se organizam socialmente é 

geradora de saúde e doença, assim como as intervenções sobre a saúde e a 

doença são determinadas socialmente. Os serviços de saúde têm, como 

fundamento, o exercício legitimado das práticas de saúde, as quais envolvem a 

prevenção, a preservação, o tratamento e a recuperação da saúde da população. 

Segundo Nogueira (1997), desde sua origem os serviços de saúde relacionam-se à 

própria evolução do modo de produção do capitalismo. 

Assim, os serviços de saúde nascem e se desenvolvem com o intuito de 

contribuir para a produção de condições materiais e ideológicas indispensáveis ao 

desenrolar da vida política, social e econômica, determinadas pela sociedade de 

cada época. Dessa forma, para cada conjuntura econômica e social de um país, 

deve haver uma determinada organização dos serviços de saúde que atenda às 

necessidades de manter e reproduzir a força de trabalho e possa garantir a 

preservação dessa estrutura (CYRINO, 1993). 

No Brasil, anteriormente ao Sistema Único de Saúde (SUS), a saúde não 

era um direito de todos e, tampouco, um dever do Estado; estava restrita a uma 

parcela da população que contribuía para garantir esse benefício, mediante o seguro 
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social. Havia marcante dicotomia entre ações de saúde curativas e preventivas, com 

as primeiras a cargo das instituições hospitalares e, as segundas, sob 

responsabilidade dos postos de saúde. O enfoque da saúde pública era direcionado, 

principalmente, para as ações coletivas e preventivas, tais como tuberculose e 

hanseníase, ou para alguns grupos populacionais, como mulheres e crianças, sem 

um compromisso formal com a atenção integral à saúde do conjunto da população 

brasileira (BAPTISTA, 2005). 

A partir da Constituição Federal de 1988, os serviços de saúde estão 

consolidados no SUS, definido como uma nova formulação política e organizacional 

para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, sendo esta entendida como 

um direito de todos e dever do estado (BRASIL, 1988). A estruturação do sistema 

prevê que ele seja universal no acesso, igualitário no atendimento assistencial e 

equânime na distribuição dos recursos. O detalhamento desse sistema está 

regulamentado por leis específicas, como as Leis 8.080 e 8.142, de 1990 (BRASIL, 

1990a; BRASIL, 1990b). 

Com essa formulação, a política de saúde passa a ser uma política social, em 

um contexto mais amplo de política pública – a seguridade social, que abrange, além 

das políticas de saúde, as de previdência e assistência social, posto que “a saúde é 

um dos direitos inerentes à condição de cidadania” (FLEURY; OUVERNEY, 2008, p. 

23). Como política social, está pautada na compreensão de que envolve tanto ações 

permanentes ou temporárias, relacionadas ao desenvolvimento, reprodução e 

transformação dos sistemas de proteção social, quanto ao desenvolvimento de 

estratégias coletivas para reduzir a vulnerabilidade das pessoas aos riscos sociais. 

 A definição do modelo de seguridade social no Brasil, segundo Baptista 

(2005), significou a formulação de uma estrutura de proteção social abrangente, na 

universalidade da cobertura e do atendimento; justa, na uniformidade e equivalência 

dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; equânime, pela equidade 

na forma de participação do custeio e democrática, pelo caráter democrático e 

descentralizado na gestão administrativa, segundo a qual cabem ao Estado a 

provisão e o dever de atenção.  

 Por estes atributos, as políticas de saúde têm caráter “de estratégia oficial 

organizada em ações setoriais a serem desempenhadas de acordo com normas 

legalmente construídas, na busca por maior qualidade de vida da população” 

(FLEURY, 2008, p. 8). Segundo a autora, 
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[...] Como a maioria das políticas públicas, as políticas de saúde 
emergem a partir de um processo de construção de suporte às 
ações de saúde que se sustentam sobre as evidências disponíveis, 
integradas e articuladas com as preferências da comunidade, as 
realidades políticas e os recursos disponíveis (FLEURY, 2008, p. 8). 

 

 Assim, a política de saúde é política social porque sua 

 
[...] ação é de proteção social, compreende relações, processos, 
atividades, instrumentos que visam desenvolver as 
responsabilidades públicas (estatais ou não) na promoção da 
seguridade social e bem-estar. Inclui ações intervencionistas na 
forma de distribuição de recursos e oportunidades, a promoção de 
igualdade e dos direitos de cidadania e a afirmação de valores 
humanos como ideais a serem tomados como referência para a 
organização de nossas sociedades (FLEURY; OUVERNEY, 2008, 
p. 38). 

 

Mendes (2001) afirma que esses valores podem ser a solidariedade, em que 

os sistemas de serviços de saúde tendem a ser sistemas públicos universais, como 

os implantados no Canadá, Reino Unido, Suécia, Costa Rica e Brasil, ou baseados 

nos valores individualistas, segundo os quais se acredita que não cabe ao estado 

interferir no sentido de diminuir as diferenças entre as pessoas, deixando que as 

soluções decorram da livre-escolha dos próprios interessados, a exemplo dos 

Estados Unidos. 

A partir desse entendimento, parece claro qual o impacto da definição de 

saúde sobre o exercício do direito à saúde. Para aqueles Estados, nos quais os 

valores individualistas predominam, o que se observa é a segmentação, com 

diferentes sistemas de saúde para distintos segmentos sociais. Ao contrário, 

naqueles com o valor predominante da solidariedade, o que norteia as políticas de 

saúde são a dignidade humana, a equidade, a solidariedade e a ética profissional, 

com um sistema público universal de atenção à saúde (MENDES, 2001). 

A constituição do sistema determina também como vai ser a participação da 

comunidade na concepção da política de saúde municipal. Mendes (2001, p. 36) 

argumenta que 

 
[...] a estabilidade dos sistemas de serviços de saúde resulta da 
coerência entre os valores societais e as estruturas simbólicas e 
materiais desses sistemas. [...] As dificuldades que as sociedades 
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democráticas apresentam para reformar os serviços de saúde 
derivam das relações complexas e paradoxais que existem entre os 
valores da sociedade, as normas que as sociedades adotam para 
operacionalizar esses valores e a existência de indivíduos e grupos 
simultaneamente autônomos e dependentes dessas normas e 
desses valores. 

 

O SUS tem princípios e diretrizes a serem seguidos, conforme detalhamento 

no capítulo II da Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990a): 

 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência; 
II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 
III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 
IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie; 
V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 
VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de 
saúde e a sua utilização pelo usuário; 
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 
prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; 
VIII - participação da comunidade; 
IX - descentralização político-administrativa, com direção única em 
cada esfera de governo: 
a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; 
b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 
X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio 
ambiente e saneamento básico; 
XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da 
população; 
XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de 
assistência; e 
XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos. 

 

O entendimento que se pode adotar para os princípios e diretrizes do 

sistema em relação à universalidade é a de que o acesso universal é a expressão de 

que todos têm o mesmo direito de obter as ações e os serviços de que necessitam, 

independentemente de complexidade, custo e natureza. Com relação à igualdade, 



35 
 

 

implica que não pode haver discriminação de qualquer natureza no acesso aos 

serviços de saúde; na integralidade da assistência tem-se um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso, em todos os níveis de continuidade de atenção do sistema.  

Desta forma, os serviços são organizados de modo que ocorra integração entre os 

diferentes níveis, com articulação entre as políticas econômicas e sociais no sentido 

de atuar sobre os determinantes do processo saúde-doença. A participação da 

comunidade refere-se à garantia de que a população, por meio de suas entidades 

representativas, participe do processo de formulação de diretrizes e prioridades para 

a política de saúde, da fiscalização e do controle e avaliação de ações e serviços de 

saúde. Por fim, a descentralização político-administrativa diz respeito à ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios e regionalização (distribuir 

geograficamente os serviços de saúde) e hierarquização da rede de serviços de 

saúde (definir os serviços por níveis de atenção). Tais princípios possibilitam que os 

municípios tenham mais autonomia e responsabilidade para decidir e implementar 

ações e serviços de saúde. Seguindo o critério da regionalização, o sistema deve 

abranger três níveis de complexidade: a atenção básica, a média e a alta 

complexidade (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). 

Os serviços de saúde, nesse modelo de assistência hierarquizado, 

piramidal, organizaram-se, inicialmente, a partir de unidades básicas de saúde, 

unidades especializadas ambulatoriais e unidades especializadas hospitalares. No 

nível básico, encontram-se os serviços dotados de tecnologias e profissionais para 

realizar os procedimentos mais frequentemente necessários, a exemplo das vacinas 

e consultas, com distribuição ampla em todo o território nacional. Em nível mais 

especializado, estão os ambulatórios, unidades de diagnóstico e terapia e hospitais, 

capazes de realizar os procedimentos menos frequentes, para os quais a 

ociosidade é prejudicial, considerando os elevados custos sobre o sistema, a 

exemplo das cirurgias cardíacas ou transplantes (NORONHA; LIMA; MACHADO, 

2008). 

Conforme apontado nos princípios do sistema, a regionalização e a 

hierarquização indicam que o usuário seja encaminhado para unidades mais 

complexas sempre que necessário e possa retornar à sua unidade de origem para 

acompanhamento segundo uma ação de referência e contrarreferência, o que 
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implica um fluxo adequado de informação entre as unidades que compõem o 

sistema (NORONHA; LIMA; MACHADO, 2008). 

A concepção de atenção primária em saúde, como serviço de saúde do 

primeiro nível de atenção, numa definição de porta de entrada do sistema de saúde, 

tem, nas unidades básicas, sua instância operacional com nível próprio de 

atendimento. Sua centralidade está no programa saúde da família, o qual, 

recentemente, avançou para estratégia e que se apóia no referencial de vigilância à 

saúde, com ações organizadas a partir do território e problemas de saúde, da 

intersetorialidade, da discriminação positiva de saúde e do paradigma da produção 

social da saúde, sustentando-a como estratégia de organização da atenção primária 

(GIL, 2006).  

Um sistema de serviços de saúde, de acordo com Paim (2008, p. 548), é 

formado pelos seguintes componentes e funções principais: infraestrutura, 

organização, gestão, financiamento e prestação de atenção. O último componente 

envolve as noções de modelo de atenção ou modelo assistencial, o qual se refere 

ao cuidado, à assistência, à intervenção, às ações ou práticas de saúde. Para o 

autor, a noção de modelo de atenção ou modelo assistencial pretendida refere-se a 

“uma espécie de esquema sempre parcial e mais ou menos convencional, posto 

que se ignora a maior parte das variações individuais” na prestação da atenção, 

devendo-se identificar seus traços principais, seus fundamentos, sua lógica, sua 

razão de ser ou as racionalidades que lhe informam. 

No Brasil, o autor acima citado considera que há dois modelos assistenciais 

convivendo historicamente de forma contraditória ou complementar, o que não tem 

contemplado a integralidade em seus fundamentos: o modelo médico hegemônico e 

o sanitarista. O primeiro envolve, como fundamentos, o individualismo, a 

saúde/doença como mercadoria, a ênfase no biologismo, a historicidade da prática 

médica, a medicalização dos problemas, o privilégio na medicina curativa, o 

estímulo ao consumismo médico e a participação passiva e subordinada dos 

consumidores. São exemplos desse modelo, o modelo médico assistencial 

privatista e o de atenção gerenciada. O segundo é reconhecido como predominante 

no que se refere às formas de intervenção sobre problemas e necessidades de 

saúde adotados pela saúde pública convencional, embora subalterno ao modelo 

médico hegemônico. Remete à idéia de campanha, por exemplo, vacinação, 

controle de endemias, erradicação de endemias e outros ou de programas como 
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controle de tuberculose, saúde da criança, saúde da mulher, saúde mental, controle 

do tabagismo, prevenção do câncer e outros, vigilância sanitária e vigilância 

epidemiológica. São exemplos do modelo sanitarista, o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACs) e o Programa de Saúde da Família (PSF) (PAIM, 

2008). 

O modelo médico assistencial privatista é centrado na clínica, direcionado 

para o atendimento da demanda espontânea e baseado em procedimentos e 

serviços especializados, predominantemente curativos. Utilizando-se da teoria do 

processo de trabalho em saúde para identificar os elementos fundamentais para 

compreensão e crítica dos modelos de saúde, o autor traz, como objeto desse 

modelo, a doença ou o doente; como agente, o médico, sobretudo o especialista, 

complementado pelos demais profissionais de saúde; seus meios de trabalho são 

as tecnologias médicas e as formas de organização são as redes de serviços, com 

destaque para os hospitais. Não é exclusivo do setor privado, reproduzindo-se 

também no setor público (PAIM, 2008; TEIXEIRA, 2002). 

No modelo sanitarista, as campanhas sanitárias e os programas especiais 

combinam tecnologias fundamentadas nas disciplinas biológicas e na 

epidemiologia. Concentram sua atuação em certos agravos e riscos ou em 

determinados grupos populacionais, não abrangendo os determinantes mais gerais 

da situação de saúde. Expressa um modelo de atenção que não enfatiza a 

integralidade do cuidado, nem a descentralização das ações e dos serviços de 

saúde, posto ser regido por uma administração vertical, cujas decisões atravessam 

instituições, estabelecimentos e serviços de saúde de forma individualizada, 

fragmentada, desintegrada e, muitas vezes, autoritária. Abarca ainda as vigilâncias 

sanitária e epidemiológica. A primeira circunscreve sua ação sobre os riscos, 

concentrando sua atuação na proteção da saúde. A segunda tem atuado no 

controle de danos, embora possa ampliar seu escopo para o controle de riscos e 

seus determinantes (PAIM, 2008). 

O autor referenciado menciona também, como integrantes do modelo 

sanitarista, dois programas que descrevemos no tópico a seguir, os quais 

originaram os alicerces da atuação em atenção básica no Brasil - o PACs e o PSF. 
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1.2 A atenção básica em saúde 

 

 

 A partir da Constituição de 1988, o Brasil introduziu mudanças significativas 

em seu sistema de saúde, seja do ponto de vista organizacional ou do financiamento 

e da oferta de serviços. A partir da última década do século passado, a atenção 

básica ou primária ganhou reconhecimento com programas implementados pelo 

Ministério da Saúde, como o PACs, o PSF e o Piso da Atenção Básica – PAB 

(BRASIL, 1991; BRASIL, NOB 1996; BRASIL NOAS 2001-2002). 

 Os dois primeiros programas obtiveram grande repercussão na década de 

1990 e, embora tenham sido criados separadamente, foram integrados na segunda 

metade da década citada. O PSF assenta-se em equipes de saúde para uma 

população adstrita de 600 a mil famílias, equipes essas integradas por médicos, 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde, podendo 

ser acrescidas de outros profissionais, de acordo com a realidade do local onde 

estejam sendo implantadas. Inclui ações territoriais que extrapolam os muros das 

unidades de saúde, enfatizando atividades educativas e de prevenção de riscos e 

agravos específicos, com ações básicas de atenção à saúde de grupos prioritários 

(PAIM, 2008; TEIXEIRA, 2002). Tem, por objetivo geral, contribuir para a 

reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade 

com os princípios do SUS. 

O programa entende o agente comunitário de saúde como elo articulador 

entre os serviços de saúde e a comunidade, incluindo, entre suas atribuições, o 

desenvolvimento de ações básicas de saúde e educativas nos níveis individual e 

coletivo, bem como a produção de informações para análise e monitoramento da 

situação de saúde. 

 O PSF, formulado em sua origem como um programa vinculado ao modelo 

sanitarista, foi redefinido, a partir da Norma Operacional Básica (NOB) SUS 01/96, 

como uma estratégia de mudança do modelo assistencial, pois foi concebido como 

uma estratégia que possibilitaria a integração e promoveria a organização de 

atividades em um território definido, com a perspectiva de trabalhar a vigilância à 

saúde, entendido como substitutivo da rede básica tradicional e como uma prática 

que requer alta complexidade tecnológica nos campos do conhecimento e do 

desenvolvimento de habilidades e de mudanças de atitudes (PAIM, 2008). 
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Assim, a Estratégia Saúde da Família (ESF), direcionada à reorganização dos 

serviços de atenção básica, centrando-os na família e na comunidade e integrando-

os aos outros níveis de atenção, assume caráter de proposta de mudança no 

processo de organização dos serviços, segundo campos de atenção assistenciais, 

de intervenções ambientais e de políticas extrassetoriais, segundo uma concepção 

ampliada de atenção à saúde e de integralidade das ações, assumindo um caráter 

mais abrangente, como modelo para a atenção básica no SUS, articulada aos 

demais níveis e orientando a reestruturação do sistema (PAIM, 2008). 

O PAB, criado em 1998 pelo governo federal para dar suporte à implantação 

do PSF, é considerado por Mendes (2002) como importante estratégia de 

financiamento da atenção básica à saúde, pois garantia um valor per capita de, pelo 

menos, R$10,00  por habitante/ano, repassado diretamente do Fundo Nacional de 

Saúde para os Fundos Municipais de Saúde. O autor acrescenta que isso 

representou um aporte adicional de recursos para os municípios responsáveis pela 

atenção básica em saúde, considerando-o como o principal instrumento de 

financiamento da atenção básica. Posteriormente, o PAB foi regulamentado pela 

Norma Operacional da Assistência (NOAS), instituída em 2001. 

No Brasil, o uso do termo atenção básica para designar a Atenção Primária 

em Saúde (APS) no SUS buscou diferenciar as políticas propostas pelo movimento 

sanitário, distanciando-as dos programas de APS seletivos e focalizados, orientados 

por critérios estritamente técnicos de custo-efetividade, sem considerar questões 

políticas determinantes, difundidas pelas agências internacionais (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2008).  

Os termos atenção básica e atenção primária em saúde permanecem sendo 

utilizados com diferentes interpretações; ora como sinônimos, ora como termos que 

se contrapõem (GIL, 2006). Nesse estudo, após explicitar a concepção de atenção 

básica assumida, optamos por utilizá-los como sinônimos. 

No Brasil, este conceito, no que se refere ao SUS, está relacionado à 

necessidade de construção de uma identidade institucional própria, buscando 

romper com uma concepção redutora desse nível de atenção, a qual compreenderia 

a atenção primária como o conjunto de cuidados de saúde a parcelas excluídas da 

população, um padrão de assistência médica (primária) de limitado alcance, baixa 

densidade tecnológica e pouca efetividade na resolução dos problemas de saúde 

das populações (BRASIL, 2003a, p. 7). Assim,  
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[...] atenção básica é um conjunto de ações de saúde que englobam a 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. É 
desenvolvida através do exercício de práticas gerenciais e sanitárias, 
democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, 
dirigidas a populações de territórios (território-processo) bem 
delimitados, pelas quais assumem responsabilidade. Utiliza 
tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem 
resolver os problemas de saúde das populações de maior frequência 
e relevância. É o contato preferencial dos usuários com o sistema de 
saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade 
(ao sistema), continuidade, integralidade, responsabilização, 
humanização, vínculo, equidade e participação social. A atenção 
básica deve considerar o sujeito em sua singularidade, complexidade, 
inteireza e inserção sócio-cultural, além de buscar a promoção de sua 
saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos 
ou de sofrimentos que possam estar comprometendo suas 
possibilidades de viver de modo saudável. 

 

 

Nesta perspectiva, Starfield (2002) define a atenção primária como o nível do 

serviço de saúde considerado a entrada no sistema para qualquer nova necessidade 

ou problema de saúde. Oferece atenção de saúde à população no decorrer do 

tempo, para todas as condições (com exceção das muito incomuns ou raras) e 

coordena ou integra a atenção – ação dos demais níveis de atenção. Compartilha 

características com os demais níveis do sistema: responsabilidade pelo acesso, 

qualidade e custos, atenção à prevenção, ao tratamento e à reabilitação e trabalho 

em equipe. 

A autora argumenta ainda que a atenção primária não é um conjunto de 

tarefas ou atividades clínicas exclusivas, pois todos os tipos de atividades clínicas 

(diagnóstico, prevenção, exames e outras estratégias para o monitoramento clínico) 

são características de todos os níveis de atenção. Ao contrário, a atenção primária é 

uma abordagem que fundamenta e determina o trabalho de todos os outros níveis 

dos sistemas de saúde, ou seja, organiza e racionaliza o uso de todos os recursos, 

tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, manutenção e 

melhora da saúde (STARFIELD, 2002). 

A atenção básica tem sido definida no Brasil, principalmente nos documentos 

oriundos do Ministério da Saúde, como sinônimo de atenção primária, de acordo 

com a definição de Starfield mencionada acima, ou seja, a atenção primária à saúde 

é o primeiro nível de assistência no sistema de saúde e tem elementos estruturais e 
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funcionais, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da 

atenção, coordenação da assistência no próprio sistema, atenção centrada na 

família, orientação e participação comunitária e competência cultural dos 

profissionais. Essa última é compreendida como a capacidade de entendimento das 

condições de vida do paciente, da dinâmica familiar e dos antecedentes culturais 

referentes à comunidade na qual o paciente vive. Os elementos estruturais são: 

acessibilidade, atenção contínua, integralidade e coordenação da atenção. Os 

elementos processuais incluem a utilização de serviços e o reconhecimento das 

necessidades de saúde da população. Há, ainda, os atributos derivados que 

qualificam as ações em atenção primária à saúde, a saber: atenção à saúde 

centrada na família, orientação comunitária e competência cultural (STARFIELD, 

2002; HARZHEIM et al., 2006). 

 Macinko, Almeida e Oliveira (2003, p. 247) lembram que “é desejável 

combinar a definição orientada aos serviços de saúde, de Starfield, com uma noção 

mais ampla de atenção básica que reflete o conceito comunitário e multissetorial da 

atenção primária, como desenvolvido nos países em desenvolvimento”. 

 Um sistema de atenção primária adequado é capaz de reduzir a ocorrência de 

situações indicativas de cuidados insatisfatórios, como ausência de ações de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, longos intervalos para visitas de 

seguimento, dificuldades de acesso a serviços de referência, além de um excesso 

de hospitalizações por problemas passíveis de resolução mediante uma atenção 

primária satisfatória (CASANOVA; STARFIELD, 1995). 

O documento denominado “Renovação da Atenção Primária em Saúde nas 

Américas” é um posicionamento da Organização Pan–Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS, 2007, p.11) para tratar dos 

diversos motivos para adoção de uma abordagem renovada da APS, na qual se 

inclui: 

 
[...] o surgimento de novos desafios epidemiológicos que exigem a 
evolução da APS para enfrentá–los; a necessidade de corrigir os 
pontos fracos e as inconsistências presentes em algumas das 
abordagens amplamente divergentes da APS; o desenvolvimento de 
novas ferramentas e o conhecimento de melhores práticas que a 
APS pode capitalizar de forma a ser mais eficaz; e um crescente 
reconhecimento de que a APS é uma ferramenta para fortalecer a 
capacidade da sociedade de reduzir as iniquidades na área da 
saúde. Além disso, uma abordagem renovada da APS é vista como 
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uma condição essencial para cumprir os compromissos de metas de 
desenvolvimento acordadas internacionalmente, incluindo as 
contidas na Declaração do Milênio, abordando os determinantes 
sociais de saúde e alcançando o nível mais elevado possível de 
saúde para todos. 

 

O posicionamento da OPAS é o de que a renovação da APS deve ser parte 

integrante do desenvolvimento de sistemas de saúde e que basear tais sistemas na 

APS consiste na melhor abordagem para produzir melhorias sustentáveis e 

equitativas na saúde das populações das Américas (OPAS/OMS, 2007). 

O documento citado define um sistema de saúde com base na APS como 

uma abordagem abrangente de organização e operação de sistemas de saúde, a 

qual faz do direito ao mais alto nível possível de saúde sua principal meta, enquanto 

maximiza a equidade e a solidariedade. Esse sistema tem, como norte, os princípios 

da APS na resposta às necessidades de saúde das pessoas, fomento da qualidade, 

responsabilidade governamental, justiça social, sustentabilidade, participação e 

intersetorialidade. Preconiza ainda que um sistema de saúde com base na APS seja 

composto por um conjunto central de elementos funcionais e estruturais que 

garantam a cobertura e o acesso universais a serviços aceitáveis à população e que 

aumentem a equidade. Oferece cuidados abrangentes, coordenados e adequados 

ao longo do tempo, enfatiza a prevenção e a promoção da saúde e assegura o 

cuidado no primeiro atendimento, sendo as famílias e as comunidades sua base de 

planejamento e ação (OPAS/OMS, 2007). 

Um sistema de saúde com base na APS requer uma sólida fundação legal, 

institucional e organizacional, bem como recursos humanos, financeiros e 

tecnológicos adequados e sustentáveis. Adota práticas efetivas de organização e 

gerenciamento em todos os níveis para alcançar qualidade, eficiência e eficácia e 

desenvolve mecanismos ativos para a participação individual e coletiva em saúde, 

com ações intersetoriais para abordar determinantes de saúde e equidade 

(OPAS/OMS, 2007). 

O documento alerta para o fato de que uma abordagem para renovar a APS 

deverá incluir os seguintes aspectos: concluir a implementação da APS onde houver 

falhas, garantindo a todos os cidadãos o direito à saúde e o acesso universal; 

promover ativamente a equidade em saúde; fortalecer a APS para enfrentar novos 

desafios, melhorando a qualidade da atenção e da gestão e colocar a APS na 

agenda mais ampla de desenvolvimento humano. 



43 
 

 

Ao editar a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) pela portaria 

Ministerial nº. 648/GM, em 28 de março de 2006, o Ministério da Saúde amplia o 

escopo e a concepção da atenção básica, fundamentada na universalidade, 

integralidade e equidade, segundo um contexto de descentralização e controle social 

da gestão, princípios assistenciais e organizativos do SUS, redefinido os princípios 

gerais da ABS, as responsabilidades de cada esfera de governo, infra-estrutura e 

recursos necessários, características do processo de trabalho, atribuições dos 

profissionais, regras de financiamento, incluindo as especificidades da estratégia 

saúde da família (Brasil, 2006). A ABS deve se constituir como porta de entrada 

preferencial do SUS e ponto de partida para estruturação dos sistemas locais de 

saúde, reconhecendo a saúde da família como modelo substitutivo e de 

reorganização da atenção básica, em conformidade com o processo de renovação 

da APS nas Américas. 

No tópico a seguir procuramos contextualizar, em âmbito nacional, as 

políticas de saúde para criança no Brasil em consonância com a forma como o 

sistema está organizado. 

 

 

1.3 Políticas de saúde para crianças no Brasil 

 

 

As diretrizes políticas para saúde da criança no Brasil têm sofrido 

transformações ao longo das últimas décadas, acompanhando o perfil 

epidemiológico da população infantil. Conforme descrito anteriormente, a Estratégia 

Saúde da Família é a diretriz política governamental para a atenção básica em 

saúde no Brasil e a atenção à saúde da criança é concebida nesse enfoque. 

Levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2005, indica que o 

impacto da ESF sobre a mortalidade infantil é maior no norte e nordeste do que nas 

demais regiões do país, o que pode ser explicado pelas disparidades regionais; por 

esse motivo, é prioridade do governo federal ampliar equipes de PSF nessas 

regiões. O aumento da cobertura da ESF contribuiu mais para a diminuição da 

mortalidade infantil do que a ampliação do acesso à água tratada ou a criação de 

novos leitos hospitalares (UNICEF, 2006). 



44 
 

 

O documento “Um Mundo para as Crianças” (UNICEF, 2006) recomenda 

ações e fixa metas para o enfrentamento dos problemas da infância, ressaltando 

que a questão envolve a discussão de vários aspectos, incluindo o 

 
[...] desenvolvimento humano sustentável, levando em conta os 
melhores interesses das crianças, construído nos princípios da 
democracia, da igualdade, da não-discriminação, da paz e da justiça 
social e da universalidade, indivisibilidade, interdependência e inter-
relação de todos os direitos humanos, incluindo o direito ao 
desenvolvimento (UNICEF, 2006, p. 101). 
 

O Brasil é signatário desse documento, comprometendo-se a realizar 

esforços para melhorar seus indicadores, por exemplo, expandir a educação infantil, 

reduzir a desnutrição em menores de 5 anos e diminuir a taxa de mortalidade infantil 

para 16 por mil até 2015 (UNICEF, 2006). 

Outro documento que trata da questão da infância é o relatório do UNICEF 

(2007) “Situação Mundial da Infância 2007 - Mulheres e Crianças: o duplo dividendo 

da igualdade de gênero”, o qual menciona que a igualdade de gênero e o bem-estar 

da criança são indissociáveis, pois quando a mulher tem maior poder para viver de 

maneira plena e produtiva, as crianças prosperam. Ao contrário, quando as mulheres 

são privadas de oportunidades igualitárias na sociedade, as crianças sofrem. 

Menciona ainda que os direitos da criança têm maior probabilidade de serem 

assegurados quando as mulheres usufruem plenamente seus direitos sociais e 

econômicos. 

Outro documento que trata de ações dirigidas às crianças, acordado 

internacionalmente, é a Declaração do Milênio das Nações Unidas (os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio ou ODMs). São metas da declaração: erradicar a 

pobreza extrema e a fome; alcançar a educação primária universal; promover a 

igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres; reduzir a mortalidade 

infantil; melhorar a saúde materna; combater HIV/AIDS, malária e outras doenças; 

garantir sustentabilidade ambiental e desenvolver uma parceria global para o 

desenvolvimento (OMS, 2000). 

De acordo com a quarta meta dos ODM, até 2015 os países deverão reduzir 

em dois terços a mortalidade em crianças menores de cinco anos com relação à 

mortalidade registrada em 1990. Na região das Américas, o ritmo de queda anual da 

mortalidade nessa faixa etária, na década de 90, foi, em média, 2,4%, considerado 
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um avanço, pois, em 2000, houve queda em torno de 150 mil mortes nesse grupo, 

em comparação a 1990 (OPAS, 2001). 

Outra estratégia adotada pelo Ministério da Saúde, no início dos anos 2000, 

foi a Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância – AIDPI, formulada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em conjunto com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), apresentada como a principal estratégia para 

melhorar a saúde infantil. Seu foco de atenção são as crianças menores de cinco 

anos, tanto no que diz respeito à situação geral de saúde quanto às doenças 

prevalentes que as afetam. Essa estratégia propõe rever posturas de modo a reduzir 

as oportunidades perdidas e possibilitar detecção e tratamento de doenças que 

poderiam ser evitadas por meio de maior atenção de familiares e profissionais de 

saúde; consequentemente, seriam também reduzidos os riscos de agravamento e 

complicações (CUNHA; BENGUIGUI; SILVA, 2006). 

No Brasil, a estratégia AIDPI foi inicialmente proposta para integrar a ESF. 

Foram investidos tempo e recursos financeiros para amplo treinamento de recursos 

humanos em saúde em todo o país, de forma a capacitar médicos e enfermeiros na 

detecção precoce dos sinais e sintomas das doenças mais frequentes do grupo 

infantil: respiratórias, anemias, desnutrição, diarreia, desidratação – possibilitando a 

prescrição de medicamentos pelos enfermeiros a partir de protocolos de cuidados 

(BRASIL, 2003b). 

Tal estratégia não foi implementada em âmbito nacional, especificamente 

nas regiões Sul e Sudeste, nas quais os profissionais de saúde estão concentrados 

em maior número. Nas demais regiões, principalmente aquelas com maior índice de 

mortalidade infantil, tem sido desenvolvida de forma heterogênea e, de acordo com 

Amaral et al. (2008), muito em função da resistência dos profissionais médicos, em 

virtude da atribuição da prescrição de medicamentos a profissionais não médicos, 

sendo este apenas um dos aspectos em relação à não implementação dessa 

estratégia em âmbito nacional. 

Estudos realizados para avaliação da estratégia AIDPI (AMARAL et al., 

2006a; AMARAL et al., 2006b; AMARAL et al., 2008; AMORIM et al., 2008; 

FELISBERTO et al., 2006; MAGALHÃES et al., 2006; SANTOS; CAMARGO; MELO, 

2006), principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde efetivamente a estratégia 

foi implementada, têm analisado as ações de saúde comparativamente entre 

unidades onde a prática é norteada por essa estratégia e aquelas onde isso não 
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ocorre. Os resultados mostram que a efetividade das ações e a qualidade da 

atenção foram significativamente melhores nas unidades de ESF que contavam com 

profissionais de saúde capacitados em AIDPI, embora refiram aspectos da 

implementação da estratégia que necessitam ser melhorados, tais como: elevada 

rotatividade de pessoal, opinião diversa dos médicos sobre a utilização de outros 

atores no processo de execução de cuidados, baixo percentual na avaliação dos 

sinais gerais de perigo, pouca ênfase no estímulo à continuação da amamentação e 

alimentação da criança doente, falta de alguns medicamentos, irregularidades na 

disponibilidade financeira, entre outros. 

O Ministério da Saúde apresentou, em setembro de 2008, por meio da 

portaria 1.861 (BRASIL, 2010b), mais um programa direcionado à prevenção, 

denominado Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com o Ministério da 

Educação, cujo objetivo é reforçar a prevenção à saúde dos alunos brasileiros e 

construir uma cultura de paz nas escolas. Consiste na avaliação das condições de 

saúde, envolvendo estado nutricional, incidência precoce de hipertensão e diabetes, 

saúde bucal (controle de cárie), acuidade visual e auditiva e avaliação psicológica do 

estudante. Ainda preconiza promoção da saúde e da prevenção, trabalhando as 

dimensões da construção de uma cultura de paz e combate às diferentes 

expressões de violência, consumo de álcool, tabaco e outras drogas, incluindo uma 

abordagem de educação sexual e reprodutiva, além de estímulo à atividade física e 

práticas corporais. 

O programa prevê a educação permanente e capacitação de profissionais e 

de jovens e monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes por intermédio de 

duas pesquisas: a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (Pense), em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que contempla todos os 

itens da avaliação das condições de saúde e perfil socioeconômico das escolas 

públicas e privadas nas 27 capitais brasileiras, e o Encarte Saúde no Censo Escolar 

(Censo da Educação Básica), elaborado e aplicado no contexto do Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas (SPE), desde 2005, vinculado mais diretamente ao tema 

DST/AIDS. Propõe que todas essas ações sejam realizadas nos municípios pelas 

equipes de Saúde da Família, integrando as redes de educação e do Sistema Único 

de Saúde (BRASIL, 2010a). 

 Mais recentemente, o Ministério da Saúde lançou uma nova proposta de 

atenção à saúde da criança denominada “Brasileirinhos e brasileirinhas saudáveis: 
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primeiros passos para o desenvolvimento nacional” (BRASIL, 2009a), cujo objetivo é 

integrar ações para o desenvolvimento saudável de crianças de zero a seis anos de 

idade, estimulando habilidades físicas, psíquicas, cognitivas e sociais. 

As políticas de saúde dirigidas à criança, vigentes atualmente no país como 

um todo, podem ser identificadas junto ao Ministério da Saúde, como linhas de 

cuidado prioritárias da área técnica para a atenção à criança, disponíveis no 

informativo “Saúde da Criança”, as quais procuram atender aos compromissos do 

Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com o Pacto de redução da 

mortalidade materna e neonatal, com o Pacto pela saúde e com o Programa mais 

saúde, que citamos a seguir. 

A área técnica acima mencionada apresenta, como ações para atingir esses 

objetivos, o incentivo e qualificação para acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, por meio da caderneta de saúde da criança; atenção à saúde do 

recém-nascido, por meio de ações como a Rede Norte-Nordeste de Saúde Perinatal, 

a atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso – Método Canguru, a Rede 

Brasileira de Bancos de Leite Humano e a capacitação de profissionais de saúde na 

atenção ao recém-nascido; promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 

com ações como a Rede Amamenta Brasil, a Rede Brasileira de Bancos de Leite 

Humano, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a proteção legal ao aleitamento 

materno e o monitoramento dos indicadores de aleitamento materno; prevenção de 

violências, por meio da criação de redes intersetoriais, e a vigilância à mortalidade 

infantil e fetal, com a criação dos comitês estaduais e municipais de prevenção de 

óbito infantil e fetal (BRASIL, 2010b). 

Outra política do Ministério da Saúde dirigida para a organização dos serviços 

de saúde é a “Agenda de Compromissos com a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil” (BRASIL, 2005), a qual define cuidado integral 

como a responsabilidade de disponibilizar a atenção necessária em todos os níveis 

da assistência em saúde, do local próprio da atenção à saúde aos demais setores 

que têm interface estreita e fundamental com a saúde, tais como moradia, educação, 

saneamento, dentre outros. 

As linhas de cuidado na atenção integral da saúde da criança e redução da 

mortalidade infantil surgem como estratégias para superação da desarticulação entre 

os diversos níveis de atenção à saúde, por exemplo, o distanciamento entre a 

atenção básica e a atenção hospitalar. Prevê, também, a garantia de continuidade 
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do cuidado integral, desde as ações de promoção às de tratamento e reabilitação, 

com fluxo ágil e oportuno em todos os níveis de atenção, com referência e 

contrarreferência, até a recuperação do indivíduo. Nesta proposta, as principais 

estratégias de ação são a vigilância à saúde, a vigilância da mortalidade materna e 

infantil, a educação continuada das equipes e a organização de linhas de cuidado. O 

enfoque do sistema está na vigilância nutricional, imunização e assistência às 

doenças prevalentes na infância – incluindo-se aí as infecções respiratórias e do 

trato gastrointestinal, que continuam afetando crianças de qualquer idade, em maior 

proporção aquelas menores de dois anos. Estas doenças são tidas como de 

hospitalização evitável e tratáveis ambulatorialmente, contudo continuam levando à 

hospitalização de crianças em índices de prevalência alarmantes (BRASIL, 2005). 

Para concretizar essas ações, do ponto de vista de organização de uma 

rede integrada de assistência, os fundamentos são a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o SUS, seguindo os princípios do 

direito de acesso aos serviços de saúde, hierarquizados e com enfoque na 

integralidade do indivíduo e da assistência, que garantam a resolutividade adequada 

e promovam a equidade. As diretrizes preconizam a organização do processo de 

trabalho integrado entre os ACSs, equipes de ESF, equipes de apoio, unidades 

básicas de saúde, atenção especializada, serviços de urgência, ações 

complementares de assistência e atenção hospitalar, além das ações intersetoriais 

que envolvem a criança e a família, ou seja, a conformação de uma rede única 

integrada de assistência à criança (BRASIL, 2005). 

Contudo, o que se tem observado em relação à assistência à saúde, é o 

desenvolvimento de programas fragmentados, ora implementados por equipes de 

saúde da família nos locais onde existem, ora por profissionais de unidades básicas 

de saúde. Essas ações são parcelares, desenvolvidas para o atendimento de 

demandas pontuais da população, sem vinculação com os usuários da área de 

abrangência das unidades de saúde, posto que as unidades básicas de saúde não 

se organizam a partir da adstrição da população da comunidade em que se situam 

(COSTA, et al., 2009). 

As ações para o grupo infantil não diferem da realidade apresentada pelas 

autoras; são atividades profissionais centradas: no médico, que realiza as consultas 

médicas, conforme demanda da unidade; no enfermeiro, que desenvolve programas 

como puericultura e imunização; no odontólogo, que desenvolve atividades de saúde 
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bucal e no assistente social que atende famílias de crianças em situações de risco 

biológico ou social. Tais ações são muito reduzidas face ao que poderia ser 

implementado para atender à proposta da integralidade do SUS (BRASIL, 2005). 

Para Cardoso (2010), na atenção à saúde da criança no Brasil, ainda que o 

Ministério da Saúde fomente a atenção integral à saúde materno-infantil, com 

ampliação da Estratégia Saúde da Família, Atenção Integral às Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDPI, AIDPI Neonatal) e Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil 

Nordeste-Amazônia Legal, persiste a ocorrência de IRA entre as principais causas 

de morbimortalidade das crianças menores de cinco anos. O autor argumenta ainda 

que as desigualdades no acesso à saúde, a inexistência de vacinas para prevenção 

das IRA, assim como sua complexidade e os efeitos de longo prazo das 

intervenções sobre determinantes sociais e ambientais em saúde, situam as IRA 

como um problema de saúde pública atual, requerendo que sejam priorizadas, pelos 

serviços de saúde, formuladores de políticas e pesquisadores da área. 

Mesmo com todas estas ações para atender à integralidade do cuidado à 

criança ainda observamos elevados índices de morbidade e mortalidade por 

doenças consideradas de hospitalização e morte evitável. Assim, conceituamos e 

contextualizamos essa definição no tópico a seguir. 

 

 

1.4 Doenças de internação evitável por condições sensíveis à atenção básica 
em saúde 

 
 

 Muitas tentativas têm sido realizadas para avaliar o acesso da população e a 

qualidade dos cuidados da rede básica por meio da elaboração de estudos que 

descrevem as taxas de internação evitáveis (DIAS-DA-COSTA et al., 2008). 

 Para a compreensão desta problemática, faz-se necessário que iniciemos 

pela compreensão sobre acessibilidade ao serviço de saúde, para o que nos 

apoiamos em Travassos e Castro (2008). Estas autoras afirmam que as 

desigualdades sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde se constituem 

em expressão direta das características do sistema de saúde; indicam a 

disponibilidade de serviços e de equipamentos diagnósticos e terapêuticos, a 

distribuição geográfica, os mecanismos de financiamento de serviços e sua 
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organização como características que podem facilitar ou dificultar o acesso aos 

serviços de saúde. 

 Embora não haja concordância entre os autores que se dedicam à temática 

no que tange ao uso do termo acesso ou acessibilidade, empregamos, nesse 

estudo, os termos como sinônimos, indicando o grau de facilidade ou dificuldade 

com que as pessoas obtêm cuidados em saúde. Assim, utilizamos o conceito de 

acesso de Travassos e Castro (2008, p. 218), adotado neste estudo: 

 
No fluxo de eventos que resultam na utilização de serviços de saúde 
curativos [...] a percepção de uma necessidade de saúde pelo 
indivíduo pode originar o desejo de obter cuidado, que poderá 
implicar ou não a decisão de procurar serviços ambulatoriais ou 
hospitalares para a obtenção do atendimento. A procura configura 
uma demanda por serviços de saúde, cuja realização depende da 
existência de recursos para produzir os serviços adequados ao 
atendimento das necessidades de saúde do individuo. Acesso é o 
fator que intermedeia a relação entre a procura e a entrada no 
serviço. Refere-se às características da oferta de serviços de saúde 
que facilitam ou obstruem a sua utilização por potenciais usuários e 
exprime a capacidade da oferta de produzir serviços e de responder 
às necessidades de saúde da população. 

 

 De acordo com as autoras, são consideradas barreiras de acesso a 

indisponibilidade física de serviços e recursos humanos – barreiras geográfica, 

financeiras, organizacionais, informacionais, culturais, entre outras. Além disso, 

consideram que o acesso ao serviço não deve estar limitado às etapas de procura e 

entrada no serviço, mas necessita abranger também a qualidade do cuidado, ou 

seja, o processo de cuidado e seu resultado. O acesso inclui, então, a utilização de 

serviços de saúde adequados à necessidade da pessoa, em tempo e local 

apropriados para obtenção do melhor resultado possível. 

Dessa forma, Perpetuo e Wong (2006) argumentam que, ao longo da última 

década, as internações por causas sensíveis à atenção ambulatorial (CSAA) 

tornaram-se um valioso instrumento para monitoramento do acesso aos serviços e 

avaliação da qualidade da atenção primária à saúde. Definem CSAA como a 

condição que, devidamente tratada pelo serviço básico de saúde, não exigiria 

internação. 

 Caminal e Navarro (2003, s/p) definem CSAA como “problemas de salud que 

se pueden prevenir mediante una APS oportuna, efectiva, mantenida em el tiempo y 
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que disponga de la red social de apoyo necesaria para garantizar los cuidados em la 

comunidad.” Ainda, 

 
[...] se refiere a los problemas de salud para los que una atención 
ambulatoria oportuna, efectiva y sostenida en el tiempo puede ayudar 
a disminuir los riesgos de hospitalización, bien sea previniendo el 
inicio de una enfermedad (ej: enfermedades, como el tétanos, para 
las que existe una vacuna de probada eficacia), tratando una 
enfermidad aguda (ej: neumonía) o controlando una enfermidad 
crónica (ej: enfermidad pulmonar obstructiva crónica). 

 

Weissman, Gatsonis e Epstein (1992) argumentam que números elevados de 

hospitalizações evitáveis podem indicar problemas relacionados à rede de atenção 

básica, seja na gestão, na quantidade insuficiente de serviços, na falta de 

medicamentos, na dificuldade da oferta de recursos diagnósticos ou deficiências de 

manejo, no acompanhamento ambulatorial e no sistema de referência. Consideram 

ainda que as hospitalizações podem ser decorrentes da não aderência dos 

pacientes aos cuidados recomendados. 

 Os autores têm, como hipótese do estudo, que “patterns of admissions for 

avoidable hospital conditions (AHCs) would differ among insurance classes in ways 

that reflect the adequacy of outpatient care” (WEISSMAN; GATSONIS; EPSTEIN, 

1992, p. 2388). Entre o grupo de doenças por eles incluídas como AHCs, estão, 

inclusive, condições crônicas, cujo acompanhamento pode ocorrer no ambulatório de 

atenção primária em saúde, como a asma. Citam estudos que desenvolveram listas 

“of hospital discharge diagnosis that were thought to reflect potential problems with 

the quality of ambulatory care in health maintenance organizations or other settings” 

(WEISSMAN; GATSONIS; EPSTEIN, 1992, p. 2389). 

 O estudo de Weissman, Gatsonis e Epstein (1992, p. 2389) foi conduzido nas 

cidades de Maryland e Massachutes, para as Avoidable Hospital Conditions, na 

admissão de pacientes com menos de 65 anos ao hospital. Assim, a lista de 

doenças de hospitalização evitável considerou o consenso entre as publicações que 

usaram indicadores similares, a validação clínica, a importância dos problemas de 

saúde e a clareza dos dados, resultando nas seguintes patologias: “ruptured 

appendix, asthma, cellulitis, congestive heart failure, diabetes, gangrene, 

hypokalemia, immunizable conditions, malignant hypertension, pneumonia, 

pyelonephritis, perforated or bleeding ulcer”. 
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 Os autores propõem ainda duas distinções conceituais sobre as AHCs. A 

primeira diz respeito à hospitalizações, como aquelas por doenças para as quais há 

imunizações para a prevenção, “are almost always avoidable. Even a single case 

may be cause for concern.” A segunda distinção é entre hospitalizações que “are 

avoidable and those that are discretionary. [...] For example, both appendicitis and 

ruptured appendix are nondiscretionary admissions, yet only ruptured appendix is 

potentially avoidable” (WEISSMAN; GATSONIS; EPSTEIN, 1992, p. 2389). 

Diferentes autores referem-se, de forma distinta, a esse grupo de doenças e 

condições a que estamos denominando doenças de internações evitáveis. Alguns 

trabalhos denominam de hospitalizações preveníveis (BILLINGS; ANDERSON; 

NEUMAN, 1996; BLUESTEIN; HANSON; SHEA, 1998; BINDMAN et al., 1995; 

CULLER; PARCHMAN; PRZBYLSKY, 1998); outros consideram como 

hospitalizações por condições sensíveis aos cuidados ambulatoriais (CAMINAL; 

CASANOVA, 2003; SHI et al., 1999; YUEN, 2004) e outros ainda como 

hospitalizações evitáveis (FOLAND, 2001; PAPPAS et al., 1997; WEISSMAN; 

GATSONIS; EPSTEIN, 1992). Algumas doenças crônicas devem ser consideradas 

na avaliação, pois o agravamento de suas condições clínicas nem sempre permite 

que o atendimento ambulatorial evite hospitalizações, tais como a asma e a 

insuficiência cardíaca congestiva. Por outro lado, as doenças passíveis de controle 

por imunizações devem ser prevenidas em todos os casos, não se esperando que 

haja internações em sua decorrência. É preciso considerar ainda que crianças e 

idosos constituem grupos especiais, nos quais as condições se manifestam de forma 

mais severa. No estudo de Oliveira, Simões e Andrade (2007), observou-se maior 

probabilidade das internações por CSAA para os menores de cinco e maiores de 65 

anos, ou seja, refletindo as maiores fragilidades orgânicas dos extremos da estrutura 

etária. 

A ocorrência de internações por essas condições deve ser mínima, 

considerando que se os cuidados ambulatoriais foram apropriados sob o aspecto 

clínico e propiciados no tempo correto ajudam a reduzir o risco de hospitalizações, 

por prevenirem o início da doença ou pelo manejo adequado de uma doença crônica 

(SHI et al., 1999).  

De acordo com Castiel (1990, p. 29), “a efetividade de uma intervenção em 

saúde depende de cinco dimensões: eficácia, precisão diagnóstica, aderência 

profissional, aderência do receptor da ação e cobertura”. Para o autor, 
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[...] A eficácia é definida como o grau em que a intervenção resolve, 
com mínimos efeitos danosos, a ‘questão de saúde’ trazida pelos 
indivíduos, que são diagnosticados e tratados corretamente e que 
seguem à risca as recomendações e/ou terapêuticas. A precisão 
diagnóstica implica a detecção de pacientes com necessidades em 
saúde ‘remediáveis’. Vai depender da validade das avaliações 
clínicas e paraclínicas (sensibilidade, especificidade). A aderência do 
responsável pela ação diz respeito à capacidade do profissional de 
saúde fazer o diagnóstico correto e proporcionar ao paciente as 
ações pertinentes ao caso (processo clínico). A aderência do 
recipiente da ação refere-se ao grau com que os pacientes cumprem 
as recomendações e tratamento. A cobertura relaciona-se com a 
magnitude em que uma ação eficaz está sendo utilizada 
apropriadamente por todos os indivíduos que podem ser 
beneficiados por ela. A cobertura corresponde ao somatório de: 
detecção dos indivíduos com a condição de interesse; acessibilidade 
dos serviços de saúde que dispõem da ação eficaz; aceitabilidade 
dos serviços de saúde e da ação eficaz (CASTIEL, 1990, p. 29). 

 

Perpetuo e Wong (2006) referem-se às CSAA como um conjunto de doenças 

que, se abordadas de maneira apropriada, tanto em termos de promoção e 

prevenção quanto de tratamento precoce e acompanhamento ambulatorial, 

dificilmente progrediriam a ponto de exigir internação. Mencionam que estudos 

relativos às causas sensíveis à atenção ambulatorial são importantes, pois este tipo 

de internação é mais frequente entre populações mais vulneráveis, uma vez que 

estas geralmente têm mais dificuldades de acesso aos serviços de saúde. 

Embora a importância e o peso dos diversos diagnósticos variem com a 

idade, poucas doenças respondem por mais de 80% das internações potencialmente 

evitáveis. Dependendo do grupo etário, a intervenção em uma ou duas delas 

significaria uma redução bastante significante destas internações, como é o caso 

das pneumonias bacterianas e gastroenterites, que respondem por cerca de 90% 

das internações por causas sensíveis à atenção ambulatorial dos menores de 5 

anos (PERPETUO; WONG, 2006). 

Caminal e Navarro (2003) apresentam dados para a região da Cataluña 

sobre as hospitalizações por CSAA e estas correspondem a 13% do total de 

hospitalizações, sendo as patologias mais frequentes a enfermidade cardiovascular 

hipertensiva, a insuficiência cardíaca e a pneumonia. O estudo evidenciou maior 

risco para indivíduos com mais de 65 anos, seguidos da população pediátrica. Das 

hospitalizações por CSAA, 70% foram geradas pelos menores de cinco anos. 

Quando comparadas ao total das hospitalizações, corresponderam a 12,8% para os 
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menores de um ano e 28,4% para as crianças de um a quatro anos. O padrão de 

morbidade também foi distinto, sendo que para os menores de um ano houve 

predomínio da bronquite e bronquiolite aguda, infecções do trato urinário e 

gastroenterite e para as crianças de um a quatro anos, da bronquite e bronquiolite 

aguda, pneumonia e convulsões. 

 O estudo de Perpetuo e Wong (2006) analisa a atenção hospitalar por CSAA 

em Minas Gerais, no período de 1998 a 2004, a partir de dados de hospitalização 

obtidos junto ao DATASUS. Os autores constataram que as internações por CSAA 

representam uma alta proporção de internações no estado; para os menores de 

cinco anos foi de cerca de 50%, chamando a atenção para a estreita associação 

entre o indicador e a política de atenção primária, as características do sistema de 

saúde, a situação epidemiológica e o comportamento de procura pelos serviços de 

saúde. 

 A seleção de causas consideradas como CSAA é uma das questões 

relevantes para assegurar a validade do indicador. Neste caso, Perpétuo e Wong 

(2006) consideraram três quesitos para obtenção de uma lista de CSAA, a saber: 

revisão da literatura internacional, com a opção pela lista proposta por Caminal et al. 

(2001), codificada segundo a classificação internacional de doenças (CID) 9; 

elaboração de uma lista de diagnósticos correspondentes à CID 10, uma vez que 

esta é a classificação vigente e confronto da lista obtida com a lista adotada pela 

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), adaptada de Billings, 

Anderson e Neuman (1996) para o contexto brasileiro. Essa adaptação acrescentou 

à relação de Caminal et al. (2001) as condições relativas à saúde mental, 

hipertensão na gravidez/eclâmpsia e doenças do rim e trato urinário, conforme 

demonstrado no Anexo A. 

 Do total das CSAA, segundo as dezenove categorias de diagnóstico 

consideradas, oito delas representaram 85% das internações potencialmente 

evitáveis. São elas: pneumonias bacterianas, insuficiência cardíaca, gastrenterites, 

bronquite/doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, saúde mental, hipertensão e 

infecções do rim e trato urinário. Dentre essas causas, o grupo das pneumonias 

bacterianas sobressaiu-se, com o maior coeficiente de internação hospitalar. 

Verificou-se que no agrupamento de crianças menores de quatro anos, subdividido 

em menores de um ano e de um a quatro anos, as CSAA representaram, 

respectivamente, mais da metade e mais de 60% do risco total de internações. Há 
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de se atentar para as pneumonias bacterianas, gastrenterites e asma como 

principais causas de internação até os 14 anos de idade, sendo que as pneumonias 

persistem como uma das três principais causas de internação em todas as idades 

(PERPETUO; WONG, 2006). 

Nedel et al. (2008) mencionam a lista brasileira de condições sensíveis à 

atenção básica, a qual reproduzimos no Anexo B, oriunda do Departamento de 

Atenção Básica do Ministério da Saúde, produzida pela oficina de trabalho para 

elaboração de uma lista brasileira de hospitalização por condições sensíveis à 

atenção primária, no ano de 2005. 

 Nas diferentes listas apresentadas, identificamos que no indicador de 

hospitalizações por causas sensíveis à atenção ambulatorial, as doenças 

respiratórias estão presentes em todas elas. Assim, dada sua relevância nos 

indicadores de morbidade e mortalidade e por serem consideradas, seguramente, 

nesse indicador como sensíveis à atenção básica, optamos por enfocar, em nosso 

estudo, esse grupo de doenças. 

 Embora presentes em todas as listas de doenças apontadas como sensíveis 

à atenção ambulatorial, considerando-se os estudos internacionais e nacionais 

anteriormente citados, faz-se importante distinguir outros aspectos que podem levar 

à hospitalização por causas respiratórias em crianças. 

 Salles, Chiesa e Fracolli (2006) estimam que uma criança residente em área 

urbana, caso de nosso estudo, tenha, anualmente, entre cinco e oito episódios de 

problemas respiratórios, tanto de vias superiores quanto inferiores, nos cinco 

primeiros anos de vida. Para Simons, Paixão e Rivorêdo (2006), a alta taxa de 

morbidade faz das doenças respiratórias uma das principais causas de utilização 

dos serviços de saúde, especialmente o hospitalar, pois cerca de 50% dos egressos 

tiveram como causa de hospitalização a pneumonia, sobretudo crianças menores de 

cinco anos de idade. 

 Esses autores, em estudo desenvolvido para delinear o perfil de morbidade 

por pneumonias por meio de averiguação diagnóstica, discutem questões referentes 

a internações desnecessárias, mostrando que 83,3% das crianças da amostra foram 

hospitalizadas desnecessariamente para o tratamento da pneumonia. Discutem 

ainda que essas hospitalizações indevidas ou evitáveis, seja por condições sociais 

de vida da população, por produto de demanda induzida pela estrutura médico-

assistencial vigente, por despreparo dos profissionais de saúde ou por uma 
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associação desses fatores, continuam a ocorrer, gerando riscos iatrogênicos graves 

e desperdício de recursos públicos, uma vez que o custo para tratamento 

ambulatorial de uma criança com pneumonia é menor comparado àquela 

hospitalizada (SIMONS; PAIXÃO; RIVORÊDO, 2006). 

 Jardim, Pinheiro e Oliveira (2008), em estudo sobre a pneumonia adquirida na 

comunidade, abordam a epidemiologia da doença, ilustrando que a incidência oscila 

de 5 a 11 casos por mil indivíduos/ano, variando nas diferentes faixas etárias, mas 

sendo maior em crianças pequenas e idosos, com uma mortalidade em torno de 1%, 

elevando-se para 5% a 12% entre os que necessitam de hospitalização. 

 O estudo de Pinto, Maggi e Alves (2004) evidencia que as infecções 

respiratórias agudas em crianças menores de cinco anos se constituem em um dos 

principais problemas de saúde pública no mundo, principalmente nos chamados 

países em desenvolvimento, correspondendo, em média, a 20 a 40% das consultas 

pediátricas, 12 a 35% das internações hospitalares e 19% das mortes. 

Os dados acima mencionados estão igualmente ilustrados no estudo de 

Caetano et al. (2002), os quais indicam, como fatores de risco para morbidade e 

hospitalização de crianças menores de cinco anos por afecções respiratórias, sexo 

masculino; baixa renda familiar; ordem de nascimento; número de crianças menores 

de cinco anos residindo no mesmo domicilio; local de residência; exposição ao fumo, 

frio e umidade; desnutrição; desmame precoce; idade da mãe; menor grau de 

instrução materna; maior densidade domiciliar; cuidador da criança na ausência da 

mãe (e, neste fator, inclusive a permanência na creche); condições de saúde da 

criança ao nascimento; idade da criança; baixo peso ao nascer; presença de 

doenças crônicas de natureza alérgica e falta de acesso aos serviços de saúde. 

Prietsch et al. (2008), em estudo com menores de cinco anos no Rio Grande 

do Sul, buscaram determinar a prevalência de doenças respiratórias agudas e 

identificação de fatores para sua ocorrência. Encontraram um índice de 23,9% para 

as doenças respiratórias agudas entre a população estudada, relacionadas aos 

seguintes fatores de risco: antecedente de infecção respiratória, sibilância anterior, 

aglomeração, escolaridade materna menor que cinco anos, renda familiar menor que 

dois salários mínimos mensais, quatro ou mais pessoas dividindo o quarto com a 

criança, história de asma e tabagismo materno. 

 No estudo desenvolvido em Minas Gerais por Oliveira, Simões e Andrade 

(2007) para identificar o índice de CSAA no estado foi observado que, do total de 
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hospitalizações, 18,19% foram categorizadas como CSAA. Essas internações foram 

preponderantes nos extremos etários, sendo 27,62% no grupo de menores de cinco 

anos, cujos diagnósticos predominantes foram pneumonias bacterianas, 

gastroenterites e asma. 

 Dias-da-Costa et al. (2010) estudaram as hospitalizações por condições 

sensíveis à atenção primária, no Rio Grande do Sul, comparando os índices de 

CSAA entre os municípios em gestão plena do sistema e aqueles que ainda estão 

em gestão plena da atenção básica, buscando evidenciar diferenças entre eles, pois 

desejavam verificar se a gestão plena determinava o aprimoramento da atenção 

básica. Contudo, os resultados não revelaram a melhora esperada. Os autores 

concluíram que o uso do indicador acompanhamento das internações por CSAA 

mostrou-se de fácil operação e de baixo custo, produzindo conhecimentos sobre o 

sistema de saúde e auxiliando no desenho de políticas e melhoria da qualidade das 

práticas de saúde. 

 Após a demonstração de dados epidemiológicos, tanto sobre o acometimento 

de doenças respiratórias em crianças menores de cinco anos quanto de sua 

classificação como CSAA, assumimos esse indicador, não desconsiderando suas 

limitações metodológicas, elegendo as doenças respiratórias como objeto de estudo 

na avaliação da APS, principalmente no que diz respeito à sua definição. São 

referidas por Perpétuo e Wong (2006) como doenças que, se abordadas de maneira 

apropriada, tanto em termos de promoção e prevenção, quanto de tratamento 

precoce e acompanhamento ambulatorial, dificilmente exigiriam hospitalização. 

 Segundo Oliveira, Simões e Andrade (2007), as CSAA podem ser utilizadas 

como um indicador das barreiras de acesso ao cuidado ambulatorial e da qualidade 

desse nível de atenção. De acordo com Laditka, Laditka e Probst (2005), o maior 

acesso à atenção básica, observado pela maior oferta de médicos na APS, 

relaciona-se a uma menor taxa de internação potencialmente evitável. Descrevem 

ainda que, além das dificuldades de renda, as diferenças étnicas também se 

associam ao acesso ao cuidado ambulatorial, diferenças que representam, muitas 

vezes, distinções sociais e econômicas, as quais se refletem em dificuldades de 

acesso ao sistema de saúde. 

 Segundo Caminal e Navarro (2003), outros fatores relacionados a cada um 

dos atores ou níveis assistenciais podem influir sobre o conjunto dessas 
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hospitalizações e são atribuídos ao papel do paciente, à acessibilidade à APS e ao 

papel dos profissionais. 

Os relacionados aos pacientes são: o estilo de vida, o entorno sociocultural ou 

a presença de comorbidades. A utilização do hospital pode estar condicionada pelo 

sistema de suporte pessoal do paciente, pelos hábitos sanitários, pela educação e 

por valores e atitudes do mesmo frente às alternativas de tratamento (CAMINAL; 

NAVARRO, 2003). 

Com relação à acessibilidade, a APS poderia contribuir para evitar a 

hospitalização por meio do diagnóstico precoce e tratamento das reagudizações ou 

problemas infecciosos agudos que descompensam as enfermidades crônicas, como 

os problemas respiratórios crônicos, cardiopatias crônicas ou diabetes. Para outras 

condições como a desidratação, infecções respiratórias ou celulite, uma APS 

oportuna pode prevenir uma deterioração que requeira hospitalização. Ainda 

barreiras financeiras e outras dificuldades como idioma, cultura e nível de educação 

podem inibir a acessibilidade à APS, elevando as taxas de hospitalização por 

doenças evitáveis (CAMINAL; NAVARRO, 2003). 

Os fatores relacionados aos profissionais que podem ter impacto sobre a 

hospitalização são: disponibilidade de recursos, adequado manejo clínico e 

variabilidade da prática médica. Se não houver recursos suficientes ou estes 

estiverem sobrecarregados, as taxas de hospitalização podem aumentar por 

problemas que poderiam ser resolvidos neste nível de atenção. Para algumas 

condições, tais como cardiopatias crônicas ou problemas respiratórios crônicos, as 

hospitalizações podem refletir um fracasso no nível de adequação clínica da APS, de 

modo que taxas de hospitalização elevadas podem se constituir em indicador de um 

inadequado planejamento de tratamento ou uma monitorização e seguimento do 

paciente inefetivos. Frequentemente, a variabilidade na prática médica também 

reflete falta de consenso na efetividade da eleição dos tratamentos. Desta forma, a 

natureza complexa da atenção médica, a ausência de um sólido fundamento 

experimental em algumas áreas da medicina e a falta de normas aceitas 

cientificamente com relação a algumas decisões médicas, fazem com que os 

médicos trabalhem com um nível de incerteza que resulta em diferenças 

substanciais na utilização dos hospitais para atenção aos pacientes. Deve-se 

associar a esses fatores a ausência de programas e protocolos de atuação conjunta 
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entre APS e atenção hospitalar na análise das hospitalizações evitáveis (CAMINAL, 

2001). 

 Para Oliveira, Simões e Andrade (2007), o padrão de morbidade, o 

comportamento de procura por cuidado à saúde e o estilo de vida dos indivíduos são 

outros fatores que podem influir sobre o conjunto de hospitalizações. Com relação 

aos profissionais, esse índice estaria associado à disponibilidade de recursos e à 

prática médica, os quais, dependendo da predisposição clínica e social do médico 

em hospitalizar ou não a criança, podem afetar a taxa de internação evitável. 

 Definidas as causas sensíveis à atenção primária, estabelecemos as causas 

de hospitalização na realidade nacional, as quais serão apresentadas em seguida. 

 
 
1.5 Causas de hospitalização de crianças de zero a quatro anos no Brasil, no 

SUS, no período de 1998 a 2007 
 
 

As causas evitáveis, de acordo com a classificação proposta pela Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados, de São Paulo, conhecida como Fundação 

SEADE, estão categorizadas da seguinte forma: redutíveis por imunoprevenção; por 

adequado controle na gravidez; por adequada atenção ao parto; por ações de 

prevenção, diagnóstico e tratamento precoce e por intermédio de parcerias com 

outros setores (FUNDAÇÃO SEADE, 1991). 

Trabalhamos com os agrupamentos de causas segundo o sistema DATASUS, 

sendo estas classificadas como redutíveis por ações de prevenção, diagnóstico e 

tratamento precoces e doenças para as quais existem tratamentos, mesmo que 

sejam procedimentos de alta complexidade e cuja falha, em qualquer uma dessas 

etapas, pode levar à hospitalização. São elas: doenças infecciosas e parasitárias, 

doenças das glândulas endócrinas e metabolismo, doenças do sistema nervoso e 

dos órgãos dos sentidos, doenças do aparelho circulatório, doenças do aparelho 

respiratório, afecções perinatais e causas externas (MALTA; DUARTE, 2007). 

O número de internações hospitalares foi conceituado como o número médio 

de internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por grupos 

de causas selecionadas, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no período considerado. Esse indicador permite analisar variações 
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populacionais, geográficas e temporais na distribuição proporcional das internações 

hospitalares, por grupos de causas, identificando situações de desigualdade e 

tendências que demandem ações e estudos específicos. Ainda pode contribuir para 

realização de análises comparativas da concentração de recursos médico-

hospitalares, bem como subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de 

políticas públicas direcionadas para a assistência médico-hospitalar (REDE, 2008). 

Existem algumas limitações para a adequada compreensão do indicador: a 

oferta de serviços que reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, 

tecnológicos e financeiros, bem como os critérios técnico-administrativos de 

pagamento adotados no âmbito do SUS; não são consideradas as internações em 

unidades hospitalares sem vínculo com o SUS, as quais podem concentrar 

atendimento em determinadas especialidades assistenciais, influenciando o padrão 

de atendimento no SUS. Acresce-se que o aumento proporcional de internações por 

determinado grupo de causa pode estar relacionado apenas à redução das 

ocorrências em outros grupos. Outra limitação diz respeito ao indicador, que é 

influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo paciente, pela 

mesma causa, durante o período analisado e, assim, o sistema de informação 

utilizado pode não detectar inconsistências na classificação da causa de morbidade 

informada (REDE, 2008).  

Recorrer à hospitalização de crianças somente quando uma determinada 

doença não pode ser tratada ao nível da atenção primária em saúde deve ser objetivo 

das equipes de saúde nos mais variados serviços face aos inúmeros estudos já 

realizados que evidenciam as consequências da hospitalização para as crianças 

(BRETÃS, 2002; LIMA; ROCHA; SCOCHI, 1999; OLIVEIRA; COLLET, 1999; 

OLIVEIRA, 1993; ROSSI; RODRIGUES, 2007; SOUZA; CAMARGO; BULGACOV, 

2003). 

Nesta etapa do trabalho, identificamos, nos dados oficiais disponibilizados no 

DATASUS, as causas de hospitalização de crianças de zero a quatro anos (onze 

meses e 29 dias), no período de 1998 a 2007, para conhecer quais grupos de 

causas têm levado as crianças à hospitalização nos últimos dez anos, no Brasil. 

Os dados que apresentamos a seguir foram obtidos no site do Ministério da 

Saúde (www2.datasus.gov.br/DATASUS/índex.php?area=02), por meio de um 

formulário previamente elaborado, no qual escolhemos, dentre as possibilidades, o 

item referente a informações de saúde e, neste, indicadores de saúde, indicadores e 
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dados básicos – 2008, indicadores de morbidade e fatores de risco. Proporção de 

internações hospitalares (SUS) por grupos de causas foi o indicador escolhido para 

a obtenção dos dados, por região, para todos os grupos de causas, ano a ano, no 

período de dez anos, sendo 2007 o último ano disponível. Os dados foram obtidos, 

separados por faixa etária em dois agrupamentos específicos: menores de um ano 

(onze meses e 29 dias) e de um a quatro anos (que incluem até quatro anos, onze 

meses e 29 dias), em função de que a faixa etária referente a menores de cinco 

anos, a qual nos propusemos a abranger, tem seus dados disponibilizados pelo 

sistema DATASUS dessa forma, separadamente, nessas duas faixas de idade. 

Realizamos o agrupamento das duas faixas etárias para análise dos dados. 

Os dados foram transcritos em tabelas, organizados de forma quantitativa e 

analisados utilizando-se estatística descritiva com a construção de tabelas de média 

e desvio padrão e da estatística inferencial com teste t-student para a comparação 

de médias de duas amostras independentes, análise de variância para a 

comparação de mais de duas amostras e correlação de Pearson, todos 

considerando 5% de significância.  

Os grupos de causas são apresentados de acordo com a classificação do 

Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), DATASUS (2010b), 

conforme segue: doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias, transtornos mentais 

e comportamentais, doenças do aparelho respiratório, doenças do aparelho 

digestivo, doenças do aparelho geniturinário, gravidez, parto e puerpério, causas 

externas e demais causas. Apesar de opiniões contrárias a esse agrupamento, o 

mesmo foi adotado por ser a forma como o Ministério da Saúde disponibiliza esses 

dados. 

As tabelas foram construídas tomando-se por referência o agrupamento de 

doenças estabelecido na disponibilização de dados do site, excluindo-se aqueles 

para os quais os índices apresentados foram menores ou iguais a 1%, a saber: 

neoplasias (1%), transtornos mentais e comportamentais (0%), doenças do aparelho 

circulatório (0,4%), gravidez, parto e puerpério (0%). Também foi excluído da análise 

o grupo “demais causas”, com um percentual médio de acometimento no período de 

25,8%, em função de que o mesmo agrega uma diversidade de diagnósticos, com 

percentuais pequenos de acometimento; no entanto, quando somados, representam 

esse grupo de causas. 
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Tabela 1 - Comparação da média da proporção de internações hospitalares (SUS) entre as 
regiões do Brasil, das crianças de 0 a 4 anos, por grupos de doenças, no período de 1998 a 
2007 – Brasil, 2009. 
 

Grupos de Doenças 
Regiões 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste p-valor 

Infecciosas e parasitárias 31.71.7a 28.71.6b 15.11.1cd 15.51.2de 20.12.4f <0.0001 

Aparelho respiratório 37.72.7a 38.41.9a 40.21.3ac 44.23.7bc 42.71.4c <0.0001 

Aparelho digestivo 5.8 0.5a 4.40.4ab 5.80.5a 6.61.3a  6.7 2.2ac 0,001 
Causas externas 2.2±0.2a 1.8±0.1b 3.4±0.1c 2.8±0.2d 2.4±0.1a 0.00* 

Aparelho geniturinário 2.1 0.1a 1.80.2a 2.80.4b 2.10.2a 2.10.3a <0.0001 
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus – Sistema de informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS 
2009. 
Nota: As letras correspondem ao resultado do teste de Tukey, sendo que letras diferentes indicam 
diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% de significância. 

 

 Na Tabela 1 realizou-se a comparação da média de internações hospitalares 

(SUS), entre as regiões do Brasil, de acordo com o agrupamento de doenças que 

mais acometem crianças na faixa etária de um a quatro anos, para o período de dez 

anos (1998 a 2007), a saber: doenças do aparelho respiratório (40,3%), como 

primeira causa de hospitalização; doenças infecciosas e parasitárias (21,6%), como 

segunda causa; doenças do aparelho digestivo (5,5%), figurando como terceira 

causa; causas externas (2,5%) como quarto lugar nos acometimento que levam à 

hospitalização de crianças e doenças do aparelho geniturinário (2,2%), como quinto 

agrupamento. Essa comparação foi realizada pela análise de variância com teste 

Tukey, ao nível de 5% de significância. Em todos os agrupamentos de doenças, 

obteve-se diferença estatisticamente significativa. 

Para as doenças infecciosas e parasitárias, as médias de internações 

hospitalares das regiões Norte e Nordeste são superiores às demais. A menor média 

obtida foi para a região Sudeste. Para as doenças respiratórias, as médias de 

internações hospitalares das regiões Norte e Nordeste são inferiores às demais, 

sendo que a maior média foi na região Sul, seguida pela região Centro-Oeste; a 

menor média foi para a região Norte. Considerando as doenças do aparelho 

digestivo, houve diferença significativa entre as regiões Nordeste, com a menor 

média, e a região Centro- Oeste, com a maior. 

Comparando as causas externas segundo as regiões, verifica-se que apenas 

as regiões Norte e Centro-Oeste podem ser consideradas estatisticamente iguais, 
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com uma proporção maior na região Sudeste. Quando comparadas às médias de 

internações referentes às doenças do aparelho geniturinário, verificou-se que 

apenas a região Sudeste apresentou diferença significativa, sendo essa média 

superior às demais. 

Analisando ainda a Tabela 1, porém considerando por regiões, verifica-se que 

o grupo de doenças do aparelho respiratório é o que apresenta maior acometimento 

como causa de internação, seguido do grupo de doenças infecciosas e parasitárias 

para todas as regiões. 

 
Tabela 2 - Comparação da média da proporção de internações hospitalares (SUS) entre o 
sexo das crianças de 0 a 4 anos, por grupos de doenças, no período de 1998 a 2007 – 
Brasil, 2009. 
 

Grupos de Doenças Masculino Feminino p-valor 

Infecciosas e parasitárias 21,11,2 22,21,3 0,06 

Aparelho respiratório 40,51,3 40,01,4 0,41 

Aparelho digestivo 6,30,7 4,60,7 0,00* 

Aparelho geniturinário 2,50,3 2,00,3 0,00* 

Causas externas 2,70,2 2,30,1 0,00* 
 *Significativo ao nível de 5% 

 

Comparando as médias de internações por sexo, verificou-se que houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0.05) para os grupos de doenças dos 

aparelhos digestivo e geniturinário, sendo que ambos foram superiores para o sexo 

masculino. 

 
Tabela 3 - Comparação da média da proporção de internações hospitalares (SUS) entre 
crianças de 0 a 4 anos e as demais faixas etárias, por grupos de doenças, no período de 
1998 a 2007 – Brasil, 2009. 
 

Grupos de Doenças ≤ 4 anos > que 4 anos p-valor 

Infecciosas e parasitárias 21,61,2 7,30,7 0,00* 

Aparelho respiratório 40,31,3 13,91,4 0,00* 

Aparelho digestivo 5,50,7 9,70,3 0,00* 

Aparelho geniturinário 2,40,2 9,70,3 0,00* 

Causas externas 2,60,1 8,02,1 0,00* 
*Significativo ao nível de 5% 
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Avaliando-se as internações hospitalares do grupo de estudo em relação às 

demais faixas etárias (5 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69 e 

70 anos e mais), percebeu-se diferença estatisticamente significativa para todos os 

grupos de doenças, sendo que as médias de internações foram superiores para as 

crianças até quatro anos nos grupos de doenças respiratórias, infecciosas e 

parasitárias e causas externas e inferiores para os grupos de doenças dos aparelhos 

digestivo e geniturinário. 

Estabelecendo-se a razão entre as hospitalizações no grupo de doenças 

infecto parasitarias, entre as crianças de zero a quatro anos e as demais faixas 

etárias, obteve-se que, para cada 3 crianças internadas, um adulto é internado no 

mesmo grupo de causa. Para o grupo de doenças respiratórias, a razão obtida foi de 

2,9, semelhante ao grupo anterior, ao contrário dos grupos de doenças dos 

aparelhos digestivo e geniturinário, para os quais a razão obtida foi inversa, sendo, 

respectivamente, 0.6 e 0.3, indicando que, para cada criança maior de quatro anos 

internada, 0.6 e 0.3 crianças de zero a quatro anos são hospitalizadas. 

 
Tabela 4: Correlação entre o PIB per capita e a proporção de pobres, por grupos de 
doenças, segundo indicadores socioeconômicos por regiões, no período estudado. Brasil, 
2009. 
 
Variáveis Proporção Pobres PIB per capita 

Coef. Correlação p-valor Coef. Correlação p-valor 
Infecciosas e parasitárias 0,94 0,02* -0,93  0,02* 
Aparelho respiratório -0,51 0,38 0,28 0,64 
Aparelho digestivo -0,41 0,49 0,24 0,70 
Aparelho geniturinário -0,77 0,13 0,90  0,04* 
Causas externas -0,82 0,09 -0,88 0,04* 
*Significativo ao nível de 5% 

 

Observando-se a Tabela 4, há correlação significativa entre a proporção de 

pobres e os grupos de doenças infectoparasitárias e causas externas. Esta 

correlação é positiva, o que indica que quanto maior o número médio de internações 

por essa causa, maior a proporção de pobres, enquanto que a correlação entre 

proporção de pobres e causas externas é inversa, ou seja, quanto maior o número 

médio de internações por esse motivo, menor a proporção de pobres. 
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Também há correlação significativa entre o PIB per capita e os grupos de 

doenças infectoparasitárias do aparelho geniturinário e causas externas. A 

correlação entre o PIB per capita e doenças infectoparasitárias é negativa, o que 

indica que quanto maior o número médio de internações por essa causa, menor o 

PIB per capita. As correlações entre o PIB per capita e doenças do aparelho 

geniturinário e causas externas são positivas, ou seja, quanto maior o número médio 

de internações por esses dois motivos, maior o PIB per capita. 

Destacamos que a análise de informações geradas mediante dados 

secundários necessita ser vista com cuidado, principalmente para os dados 

produzidos a partir de diversas fontes do sistema de saúde cujas limitações, desde a 

origem até o processamento, devem ser consideradas. É sabido que houve melhora 

nos últimos anos, tanto na qualidade da informação gerada quanto na ampliação 

geográfica de cobertura, porém, persiste o problema da subnotificação (REDE, 

2008). Ainda assim, optamos por trabalhar com os dados oficiais dos sistemas, tanto 

pela facilidade de acesso quanto pela possibilidade de estarem disponíveis a todos e 

a qualquer momento. Outro aspecto a ser considerado diz respeito à própria 

conceituação da evitabilidade das doenças, em função de haver variabilidade nas 

diversas listas de doenças existentes na literatura, com diferentes concepções sobre 

a temática. 

Ainda o padrão de morbidade, o comportamento de procura por cuidado à 

saúde, o estilo de vida, as condições socioeconômicas, a existência de recursos 

ambulatoriais, a rede de atenção constituída em cada região do país, se constituem 

em fatores que irão afetar os resultados encontrados. Nos achados, não 

apresentamos uma análise temporal no período de dez anos. Entretanto, foi 

encontrada tendência à estabilidade das proporções no período, com pequenas 

oscilações nos dez anos quanto à proporção dos acometimentos, contudo, sem 

inversão das causas de morbidade, as quais se mantiveram ao longo desse tempo. 

Em relação à morbidade, os resultados indicam, como primeira causa de 

hospitalização para as crianças de zero a quatro anos, as doenças do aparelho 

respiratório, seguidas das doenças infecciosas e parasitárias, no país como um todo. 

Contudo, houve predomínio deste último grupo de causas nas regiões Norte e 

Nordeste e uma proporção menor na região Sudeste, considerada mais 

desenvolvida. Ao contrário, para as doenças respiratórias, houve predomínio na 

região Sul e Centro-Oeste e menor proporção na região Norte, sofrendo influência 
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climática e evidenciando as disparidades regionais presentes em nosso país, tanto 

em relação ao acesso a serviços e profissionais de saúde, quanto nas condições de 

vida. 

O grupo de doenças do aparelho digestivo acometeu mais crianças da região 

Centro-Oeste e teve menor impacto na região Nordeste. Para as doenças do 

aparelho geniturinário, sobressaiu a região Sudeste, assim como para as causas 

externas. 

O sexo não influenciou no acometimento por grupos de causas, a não ser nas 

doenças do trato gastrointestinal e geniturinário, em que os meninos foram 

prevalentes, ao contrário dos estudos sobre mortalidade infantil por causas evitáveis, 

que indicam a sobressalência do sexo masculino para todos os agrupamentos de 

causas. 

Na correlação com todas as internações pelo SUS, as crianças foram 

internadas mais por doenças do aparelho respiratório, infecciosas e parasitárias e 

causas externas em relação aos demais grupos de idade e menos por doenças do 

trato gastrointestinal e geniturinário, mostrando também a fragilidade orgânica das 

crianças e demandando ações específicas para a prevenção desses agravos. 

Estudo (ELIAS; MAGAJEWSKI, 2008) realizado na região Sul de Santa 

Catarina, analisando as internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial, 

no período de 1994 a 2004, mostrou que houve declínio das taxas de internação por 

pneumonia em menores de cinco anos na população com adequada atenção 

ambulatorial básica, enquanto que as taxas para diarreia apresentaram tendência à 

estabilidade, ao contrário de nossos resultados que mostram as doenças 

respiratórias como primeira causa de hospitalização e, entre elas, a pneumonia. 

Em estudos (CALDERÓN et al., 2003; BERMÚDEZ-TAMAIO et al., 2004) 

realizados na Espanha com vistas a validar uma relação de causas de internações 

hospitalares sensíveis à atenção primária para medir a efetividade da atenção 

primária à saúde, os resultados indicaram associação das taxas de hospitalizações 

por essas doenças às características da organização da atenção primária, ao 

tamanho do município e à distância dos hospitais de referência. Foi possível 

identificar que 8,4% daquelas internações foram categorizadas como sensíveis à 

atenção primária; destas, 15% foram pneumonia e, 6,4%, infecções do trato urinário, 

para a população geral. 
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Outro estudo (VIDAL et al., 2003), realizado em instituição hospitalar de 

referência no Nordeste brasileiro, enfocando a mortalidade infantil evitável, 

evidenciou que a mortalidade proporcional segundo causa básica apresentou, como 

terceira causa, com 16,8%, as doenças infecciosas e intestinais, com coeficiente de 

mortalidade de 26 por mil internações. 

Em pesquisa (GASTAUD; ILONER; CUNHA, 2008) sobre mortalidade infantil 

e evitabilidade, realizada no Mato Grosso do Sul, observou-se predominância de 

acometimentos no sexo masculino, por grupos de causas como: doenças infecciosas 

e parasitárias (9,4%), doenças do aparelho respiratório (8,7%), com predominância 

de idade para os menores de um ano. Ao analisar as causas de mortalidade infantil 

relativas ao grau de evitabilidade, identificou-se que os óbitos reduzíveis por ações 

adequadas de diagnóstico e tratamento precoces corresponderam a 10,4%, e por 

ações de promoção à saúde, vinculadas a ações adequadas de atenção, 11,2%. 

Houve predomínio de mortes por pneumonia, doenças infecciosas e intestinais e 

deficiências nutricionais, que, somadas, representaram 14,4% dos óbitos. 

Em relação às causas externas, com acometimento médio proporcional em 

torno de 2% em nosso estudo, pesquisa (MARTINS; ANDRADE, 2005), realizada no 

Paraná, avaliando a morbidade e mortalidade por causas externas em menores de 

quinze anos, mostrou que a morbidade foi de 4,1%, superior àquela que 

encontramos, sendo as quedas e os acidentes de transporte os principais 

responsáveis pelas hospitalizações. 

Em avaliação sobre a atenção primária em saúde e internações por condições 

sensíveis à atenção ambulatorial em municípios mineiros, Oliveira, Simões e 

Andrade (2007) encontraram maior vulnerabilidade masculina a hospitalizações 

potencialmente evitáveis e maior probabilidade das internações ocorridas por essas 

causas em menores de cinco anos, refletindo a fragilidade da criança e sugerindo 

grupos prioritários para as ações da atenção primária em saúde. 

A análise das causas de morbidade em crianças evidencia que as doenças 

diarreicas e respiratórias persistem como graves problemas e, quando associadas à 

desnutrição, colocam em risco suas vidas (VASCONCELOS; BATISTA FILHO, 

2008). As doenças respiratórias ainda se constituem em primeiro motivo de consulta 

nos serviços de emergência e ambulatórios, demandando atenção qualificada das 

equipes de saúde, com continuidade da assistência até a resolução completa dos 

problemas. As parasitoses intestinais seguem com prevalência significativa e, junto 
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com as doenças diarreicas, interferem no desenvolvimento adequado das crianças 

(BRASIL, 2005). 

Estudo (ABREU; CÉSAR; FRANÇA, 2007) sobre a relação entre as causas 

de morte evitáveis por meio da atenção à saúde e implementação do SUS mostrou 

que para o agrupamento de causas evitáveis por meio de diagnóstico e tratamento 

precoce, o maior risco, no primeiro período do estudo, foi indicativo de que a 

reorganização do sistema de saúde, priorizando a atenção básica, pode ter 

repercutido sobre a incidência destas, influenciando em sua redução, motivo pelo 

qual estudar esses indicadores pode ser importante para redirecionar as ações de 

saúde. 

Os resultados deste estudo mostram a continuidade da influência das 

desigualdades na distribuição das hospitalizações por causas evitáveis, sensíveis às 

condições socioeconômicas, aos investimentos públicos em saúde e à oferta de 

serviços, pois aquelas regiões com PIB per capita e nível de renda reduzidos 

apresentaram maiores proporções de internação por causas evitáveis em relação 

àqueles com melhores condições, a exemplo dos achados do estudo sobre 

mortalidade infantil por causas evitáveis no Brasil (BOING; BOING, 2008). 

Além do indicador de morbidade, é importante conhecermos o 

comportamento dos índices de mortalidade para a faixa etária de nosso estudo, 

conhecendo a relação entre ambos, apresentada no tópico que segue. 

 

 

1.6 Mortalidade proporcional por grupos de causas no Brasil, de crianças de 
zero a quatro anos, no período de 2002 a 2005 

 
 

Com relação à mortalidade proporcional por grupos de causas, o período do 

estudo compreendeu 2002 a 2005, em função deste ser o período mais recente de 

divulgação no site do DATASUS, à época da obtenção destes dados. Estão 

apresentados somente os dados referentes ao ano de 2005, face à pequena 

variação, em torno de 1,0%, tanto para mais quanto para menos, em todas as 

causas, no período estudado. 
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Tabela 5 - Mortalidade proporcional por grupos de doenças, segundo região e Unidade da 
Federação (UF), na faixa etária de 1 a 4 anos, no ano de 2005. Brasil, 2009. 

Grupos de 

Causas 
Região 

UF  

Infecciosas 
parasitárias 

Neoplasias Aparelho 

circulatório 
Aparelho 

respiratório 
Afecções 

período 

perinatal 

Causas 

externas 
Demais 

causas 

definidas 

Norte 24,8 6,4 3,5 21,2 0,4 20,4 23,2 
Nordeste 15,6 7,9 3,6 22,0 0,5 19,4 27,9 
Sudeste 14,0 9,3 4,5 18,2 0,5 24,1 29,2 
Sul 11,4 10,3 1,8 14,9 1,0 28,5 32,0 
   Paraná 11,6 9,8 0,5 13,9 0,5 26,8 35,6 
C-Oeste 16,1 6,6 4,1 15,9 1,1 26,6 29,5 
Brasil 17,0 8,3 3,7 19,3 0,6 22,7 28,2 

Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, 
2009. 
 

No Brasil, em 2005, na faixa etária de um a quatro anos, a primeira causa de 

morte ocorre no grupo denominado demais causas definidas, com 28,2% dos óbitos, 

seguida das causas externas, com 22,7%; a terceira causa está no grupo das 

doenças do aparelho respiratório, com 19,3% dos casos; a quarta, no grupo das 

doenças infecciosas e parasitárias, com 17,0%; a quinta causa, as neoplasias, com 

8,3%, seguida das doenças do aparelho circulatório, com 3,7% e, por fim, as 

doenças originadas no período perinatal, com 0,6% dos casos de óbitos. 

Em relação às regiões, no que se refere à mortalidade verificada para esse 

mesmo agrupamento, de um a quatro anos, percebemos alterações, na ordem de 

apresentação dos óbitos por grupos de causas, da avaliação geral feita para o país 

como um todo, conforme descrevemos a seguir. 

Na região Norte, em 2005, a primeira causa de mortalidade foi em 

decorrência de doenças infecciosas e parasitárias, com 24,8% dos casos; a 

segunda, as demais causas definidas, com 23,2% dos óbitos; a terceira, as doenças 

do aparelho respiratório, com 21,2%; a quarta, as causas externas, com 20,4%; a 

quinta, as neoplasias, com 6,4% dos casos, seguidas das doenças do aparelho 

circulatório, com 3,5% e afecções originadas no período perinatal, com 0,4%. 

Na região Nordeste, para a distribuição das causas, surge, em primeiro lugar, 

o grupo das demais causas definidas, com 27,9%, seguida das doenças do aparelho 

respiratório, com 22,0%; a terceira posição é ocupada pelas causas externas, com 

19,4% dos óbitos. Na quarta causa, estão as doenças infecciosas e parasitárias, 
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com 18,6%; a quinta, as neoplasias, com 7,9% e, por fim, as doenças do aparelho 

circulatório, com 3,6% e as afecções originadas no período perinatal, com 0,5%. 

Na região Sudeste, a primeira causa recai sobre o grupo denominado demais 

causas definidas, com 29,2% dos óbitos, seguida das causas externas, com 24,1%; 

a terceira causa está no grupo das doenças do aparelho respiratório, com 18,2% dos 

casos; a quarta, as doenças infecciosas e parasitárias, com 14,1%; a quinta, as 

neoplasias com 9,3%, seguida das doenças do aparelho circulatório, com 4,5% e, 

por fim, as doenças originadas no período perinatal, com 0,5% dos casos de óbito. 

Na região Sul, como primeira causa de óbito, estão as demais causas 

definidas, com 32,0% dos óbitos, seguidas das causas externas, com 28,5%; a 

terceira, as doenças do aparelho respiratório, com 14,9% dos casos; a quarta causa 

de óbito, as doenças infecciosas e parasitárias, com 11,4%; a quinta, as neoplasias 

com 10,3%, seguida das doenças do aparelho circulatório, com 1,8% e, por fim, as 

doenças originadas no período perinatal, com 1,0% dos casos de óbitos. 

Na região Centro-Oeste, a primeira causa de morte consiste no grupo das 

demais causas definidas, com 29,5% dos óbitos, seguida das causas externas, com 

26,6%; a terceira causa, as doenças infecciosas e parasitárias, com 16,1%; a quarta, 

as doenças do aparelho respiratório, com 15,9% dos casos; a quinta, as neoplasias 

com 6,6%, seguida das doenças do aparelho circulatório, com 4,1% e, por fim, as 

doenças originadas no período perinatal, com 1,1% dos casos. 

O estado do Paraná reproduz o perfil da região Sul no que se refere à 

primeira causa de óbito, no grupo das demais causas definidas, com 32,0% dos 

casos, seguida das causas externas, com 26,8%; a terceira causa está no grupo das 

doenças do aparelho respiratório, com 13,9% dos casos; a quarta, as doenças 

infecciosas e parasitárias, com 12,6%; a quinta, as neoplasias com 9,8%, seguida 

das doenças do aparelho circulatório e as doenças originadas no período perinatal, 

ambas com 0,5% dos casos de óbito. 

Apresentamos a seguir o comparativo entre regiões por grupo de causas de 

óbito de crianças de um a quatro anos. Tomando-se a primeira causa de mortalidade 

para esse agrupamento, no Brasil, que está nas demais causas definidas (28,2%) e 

comparando-se os dados das regiões, encontramos uma diferença de 9,0%, a partir 

do índice da região Sul, com a maior taxa (32,0%) e, da região Norte, com a menor 

taxa (23,2%).  
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Estabelecendo a mesma comparação para a segunda causa de óbito, que 

está no grupo das causas externas, com 22,7%, com o maior índice na região Sul 

(28,5%) e, o menor, na região Nordeste (19,4%), registra-se uma variação de 

aproximadamente 9,0%. A terceira causa de óbito está no grupo das doenças do 

aparelho respiratório, com 19,3% dos casos. A região com o maior índice é a 

Nordeste, com 22,0% e a menor taxa está na região Sul, com 14,9%, uma diferença 

de 7%. 

A quarta causa de óbito consistiu nas doenças infecciosas e parasitárias, com 

17,0%. A região com o maior índice é a Norte, com 24,8%, e aquela com a menor taxa 

é a Sul, com 11,4% dos casos. Na região Norte, essa causa assume a primeira 

posição nos óbitos e ainda é o dobro daquela que apresenta o menor índice. A quinta 

causa está nas neoplasias, com 8,3%, e a região com o maior índice é a Sul, com 

10,3% dos casos; a de menores taxas é a Norte, com 6,4%, com uma variação em 

torno de 4%. 

A sexta causa de óbitos está no grupo das doenças do aparelho circulatório, 

com 3,7%. A região com maior taxa é a Sudeste, com 4,5% e, a menor, a Sul, com 

1,7% dos casos. Percebe-se que a região Sudeste tem taxa duas vezes maior que a 

região Sul, com o menor índice. A sétima causa de morte está no grupo das 

afecções originadas no período perinatal, com 0,6%. A região com maior índice foi a 

Centro-Oeste, com 1,1% e, a com menor índice, a Norte, com 0,4%, ou seja, a 

metade dos casos apresentados pela maior taxa. 

 
Tabela 6 - Mortalidade proporcional por grupos de doenças, segundo região e Unidade da 
Federação (UF), na faixa etária de menor de um ano, no ano de 2005. Brasil, 2009. 
Grupos de 

Causas 

Região/UF  

Infecciosas 

parasitárias 
Neoplasias Aparelho 

circulatório 
Aparelho 

respiratório 
Afecções 

período 

perinatal 

Causas 

externas 
Demais 

causas 

definidas 
Norte 10,8 0,3 1,2 7,5 59,8 1,0 19,4 
Nordeste 10,2 0,3 0,7 7,3 61,8 1,1 18,5 
Sudeste 5,1 0,4 1,0 6,3 61,4 3,1 22,6 
Sul 4,1 0,3 0,7 4,7 59,6 4,8 25,8 
   Paraná 5,0 0,2 0,7 4,4 60,8 4,7 25,2 
C-Oeste 6,2 0,4 0,9 6,9 57,0 2,9 25,5 
Brasil 7,6 0,3 0,9 6,7 60,8 2,3 21,3 
Fonte: Ministério da Saúde/SE/Datasus - Sistema de Informações Hospitalares do SUS - SIH/SUS, 
2009. 
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Quando analisamos os dados relativos às crianças menores de um ano, 

nesse mesmo período, a distribuição permanece com pouca ou nenhuma alteração, 

motivo pelo qual também descrevemos apenas os dados do ano de 2005. 

No Brasil, em 2005, na faixa etária de menor de um ano, a primeira causa de 

mortalidade está no grupo denominado afecções originadas no período perinatal, 

com 60,8% dos casos. Em segundo lugar, aparecem as demais causas definidas, 

com 21,3% dos óbitos, seguidas das doenças infecciosas e parasitárias, com 7,6%; 

a quarta causa, o grupo das doenças do aparelho respiratório, com 6,7% dos casos; 

a quinta posição, as causas externas, com 2,3% e a sexta, as doenças do aparelho 

circulatório, com 0,9% dos casos, seguida das neoplasias, com 0,3% de óbitos. 

Em relação às regiões, percebemos que a primeira causa permanece 

inalterada para essa faixa etária e as alterações, na ordem de apresentação dos 

óbitos infantis por grupos de causas, vão ocorrer nas demais doenças, de maneira 

geral, em todo o país. 

Na região Norte, a primeira causa de mortalidade recaiu no grupo das 

afecções originadas no período perinatal, com 59,8% dos casos, seguido das 

demais causas definidas, com 19,4% dos óbitos e das doenças infecciosas e 

parasitárias, com 10,8% dos casos; na quarta colocação, as doenças do aparelho 

respiratório, com 7,5%, seguidas das doenças do aparelho circulatório, com 1,2% e, 

em sexto lugar, as causas externas, com 1,0% e, por fim, as neoplasias, com 0,3% 

dos casos. 

Na região Nordeste, o primeiro lugar coube ao grupo das afecções originadas 

no período perinatal, com 61,8% dos casos, seguido das demais causas definidas, 

com 18,5%; na terceira posição, as doenças infecciosas e parasitárias, com 10,2%, 

seguidas das doenças do aparelho respiratório, com 7,3%; a quinta posição, o grupo 

das causas externas, com 1,1% dos óbitos; a sexta causa, as doenças do aparelho 

circulatório, com 0,7% e, por último, as neoplasias, com 0,3%. 

Na região Sudeste, a primeira causa foi o grupo denominado doenças 

originadas no período perinatal, com 61,4% dos casos; em segundo lugar, as 

demais causas definidas, com 22,6% dos óbitos; a terceira causa, o grupo das 

doenças do aparelho respiratório, com 6,3% dos casos; a quarta, as doenças 

infecciosas e parasitárias, com 5,1%; na quinta, as causas externas, com 3,1%, 
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seguida das doenças do aparelho circulatório, com 1,0% e, por fim, as neoplasias 

com 0,4%. 

Na região Sul, a primeira causa recaiu sobre o grupo das doenças originadas 

no período perinatal, com 59,6% dos casos; a segunda causa, as demais causas 

definidas, com 25,8% dos óbitos, seguida das causas externas, com 4,8%; a quarta 

causa, o grupo das doenças do aparelho respiratório, com 4,7% dos casos; a quinta, 

as doenças infecciosas e parasitárias, com 4,1%; a sexta causa, as doenças do 

aparelho circulatório, com 0,7% e, por fim, as neoplasias, com 0,3%. 

Na região Centro-Oeste, a primeira causa esteve no grupo das doenças 

originadas no período perinatal, com 57,0% dos casos, seguido das demais causas 

definidas, com 25,5% dos óbitos; na terceira posição, as doenças do aparelho 

respiratório, com 6,9% dos casos; na quarta causa, as doenças infecciosas e 

parasitárias, com 6,2%; a quinta, as causas externas, com 2,9% e a sexta, as 

doenças do aparelho circulatório, com 0,9%, seguida das neoplasias, com 0,4%. 

O estado do Paraná reproduz o perfil da região Sul, com a primeira causa de 

óbito no grupo das doenças originadas no período perinatal, com 60,8% dos casos 

de óbitos; na segunda causa, as demais causas definidas, com 25,2% dos óbitos, 

seguida das causas externas, com 4,7%; a quarta, as doenças do aparelho 

respiratório, com 4,4% dos casos; a quinta causa, as doenças infecciosas e 

parasitárias, com 4,1% e, a sexta, as doenças do aparelho circulatório, com 0,7% e, 

por fim, as neoplasias, com 0,3%. 

Analisando os óbitos entre as regiões e estabelecendo correlação entre elas, 

para a faixa etária de menor de um ano, no Brasil, temos, na primeira causa de 

mortalidade, o grupo denominado afecções originadas no período perinatal, com 

índice de 60,8%. A região com a maior taxa é a Nordeste, com 61,8%, e a com 

menor índice, a Centro-Oeste, com 57,0%, ou seja, uma variação de 

aproximadamente 5%. 

A segunda causa de óbito localizou-se no grupo das demais causas definidas, 

com 21,3% dos óbitos; comparando-se os dados das regiões, encontramos uma 

diferença de 7,0%, a partir do índice da região Sul, com a maior taxa - 25,8% e a 

região Nordeste, com a menor taxa – 18,5%. Na terceira causa de óbito estão as 

doenças infecciosas e parasitárias, com 7,6%. A região com o maior índice foi a 

Norte, com 10,8% e, o menor, a região Sul, com 4,0% dos casos. Na região Norte 



74 
 

 

essa causa assumiu a primeira posição nos óbitos e ainda foi mais que o dobro 

daquela que apresentava o menor índice. 

A quarta causa de óbito foi o grupo das doenças do aparelho respiratório, com 

6,7% dos casos, e a região com o maior índice, a Norte, com 7,5%; o menor foi 

encontrado na região Sul, com 4,7%, uma diferença de 2,5%. A quinta causa de óbito 

foi o grupo das causas externas, com 2,3%. O maior índice é da região Sul, com 

4,8% e, o menor, é da região Norte, com 1,0%, registrando-se uma variação de três 

vezes mais da maior para a menor taxa. 

A sexta causa de óbitos foi o grupo das doenças do aparelho circulatório, com 

0,9%. A região com maior taxa é a Norte, com 1,2% e, a menor, a Sul, com 0,7% 

dos casos. Percebe-se que a região norte tem taxa 0,5% maior que a região Sul, 

com o menor índice. A sétima causa recaiu sobre o grupo das neoplasias, com 0,3% 

e as regiões com o maior índice, a Sudeste e Centro-Oeste, ambas com 0,4% dos 

casos e aquela com menor taxa, a Norte, com 0,3%, uma variação de 0,1%. 

Quando analisamos os dados referentes à mortalidade proporcional por 

grupos de causas, as doenças que aparecem como primeira e segunda causa de 

morbidade em crianças – doenças do aparelho respiratório e doenças infecciosas e 

parasitárias figuram como terceira e quarta causa de mortalidade nas crianças de 

um a quatro anos. Em menores de um ano, ocorre uma inversão, sendo as doenças 

infecciosas e parasitárias a terceira causa de morte, e as doenças respiratórias, a 

quarta causa. 

Outro aspecto importante a ser discutido é a segunda causa de mortalidade 

em crianças de um a quatro anos, as causas externas. Assim como a mortalidade 

pelas causas acima citadas, esse grupo completa aquele das mortes evitáveis, 

consideradas aquelas para as quais os conhecimentos e as tecnologias existentes 

permitem intervenções eficazes de modo que tais condições jamais ou raramente 

evoluam para o óbito (BOING; BOING, 2008). 

Ainda para a faixa etária de um a quatro anos, um dado que chama a atenção 

é o índice de mortalidade por neoplasias, em torno de 10%, correlacionado ao índice 

de morbidade pelo mesmo motivo, em torno de 1,5%. Tanta diferença entre o 

reduzido índice de morbidade e taxa de mortalidade pelo mesmo motivo nos faz 

refletir que o diagnóstico precoce do câncer infantil ainda é um problema de saúde 

que precisa ser resolvido. Para a faixa etária de menor de um ano, a primeira causa 

de mortalidade está no grupo das afecções originadas no período perinatal, com 
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uma média de 60% dos casos, fazendo parte de duas categorias de doenças de 

mortalidade evitável. 

Conforme apontado anteriormente, a atenção básica em saúde tem assumido 

grande importância na redução dos índices de morbimortalidade de crianças 

menores de 5 anos. A descentralização das ações em saúde e o aumento na 

cobertura da Estratégia Saúde da Família têm sido apontados como significativos na 

queda dos coeficientes de morbimortalidade infantil do país (SILVA; CALDEIRA, 

2010). 

Assim, ao analisar o perfil de morbimortalidade infantil, gerado a partir de 

dados produzidos localmente, passamos a conhecer a realidade da ocorrência e 

distribuição da doença em nossa população, considerando que sofrem influência dos 

aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e simbólicos, das políticas de 

saúde, do acesso e distribuição de recursos em saúde. 
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2 PRESSUPOSTOS 

 

 

 A partir da revisão da literatura apresentada, formulamos os pressupostos que 

norteiam a pesquisa: 

 

- a atenção básica em saúde, no Brasil, está formalizada para atuar, prioritariamente, 

por meio da Estratégia de Saúde da Família, também por meio das unidades básicas 

de saúde ainda existentes em grande parte dos municípios brasileiros, se não como 

predominantes, mas enquanto um componente numérico importante na organização 

dos serviços de saúde; 

- o modelo de atenção organizado segundo a Estratégia Saúde da Família, com foco 

em ações programáticas, além da demanda espontânea, se propõe a superar o 

modelo de atenção hegemônico de atenção à saúde centrado no profissional médico 

e na produtividade de ações de saúde; 

- a UBS e USF são competentes do ponto de vista legal, formal e organizativo do 

sistema para o cumprimento dos atributos da atenção básica, que são o acesso de 

primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a focalização 

na família e a orientação comunitária; 

- a presença desses atributos pode propiciar o cumprimento do princípio da 

resolutividade conforme os preceitos do SUS: a capacidade de solucionar os 

problemas de saúde do usuário dos serviços públicos de saúde de forma adequada, 

no local mais próximo de sua residência ou encaminhando-o para onde suas 

necessidades possam ser atendidas, conforme a complexidade do problema de 

saúde, evitando-se, assim, as hospitalizações desnecessárias; 

- quando o problema de saúde não é resolvido na unidade de atenção básica, pode 

e deve ser encaminhado para outro serviço da rede de cuidados que tenha maior 

densidade tecnológica, de acordo com a necessidade do usuário, ou seja, o 

ambulatório especializado ou unidade hospitalar geral ou ainda para a unidade 

hospitalar de alta complexidade, de acordo com a gravidade, seguindo o princípio da 

hierarquização e da integralidade; 

- a atenção básica resolutiva resolve ou minimiza os problemas de saúde 

considerados de hospitalizações evitáveis quando seus atributos são seguidos no 

cotidiano de atenção, assim como os princípios e as diretrizes do SUS, quando 
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observados nas ações de cuidado, podem influenciar na diminuição dos índices de 

morbidade e mortalidade infantil por ações da atenção básica; 

- o serviço de atenção primária em saúde, para ter efetividade na prevenção, 

promoção, tratamento e reabilitação das doenças do grupo infantil, atua com foco no 

cuidado de forma a desenvolver atitudes e espaços de encontro intersubjetivo, de 

exercício de uma sabedoria prática para a saúde, apoiados na tecnologia, mas sem 

a ela resumir-se, com um diálogo o mais simétrico possível entre profissional e 

usuários dos serviços de saúde, seguindo os princípios do SUS e coordenando as 

ações de cuidado. 
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3. OBJETIVOS 

 
 
Geral 
 

 

Apreender os atributos da atenção básica em saúde a partir do indicador de 

internação por condições sensíveis à atenção ambulatorial, mediante análise do 

caminho percorrido nos serviços de saúde por famílias de crianças menores de cinco 

anos, hospitalizadas com doenças respiratórias. 

 
 
Específicos 

 
 

- analisar as causas de hospitalização de crianças de zero a quatro anos no 

Alojamento Conjunto Pediátrico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no 

município de Cascavel, Paraná, Brasil, no período de 2005 a 2009; 

- identificar o cuidado recebido pelas crianças com problemas respiratórios nos 

diferentes serviços nos quais recebeu atendimento em saúde, anteriormente à 

hospitalização, a partir dos relatos dos familiares e dos profissionais; 

- identificar os elementos que tornam a assistência eficaz/ineficaz para evitar a 

internação hospitalar de crianças com problemas respiratórios, cuja assistência 

poderia ocorrer de forma resolutiva nos serviços de atenção básica; 

- compreender como se dá a relação de cuidado na perspectiva de acolhimento, 

vínculo e responsabilização no encontro entre sujeitos, a partir dos relatos de 

familiares e profissionais e da observação dos serviços. 
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4 BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 
 
4.1 Os conceitos 
 

 

 Para percorrer o caminho escolhido, adotamos, como referenciais teórico-

metodológicos, o cuidado integral, a vulnerabilidade e a hermenêutica. Esses 

quadros teóricos fundamentam o trabalho de interpretação do material empírico. 

 
 
4.1.1 O cuidado integral em saúde 
 

 

Atualmente, no que tange ao cuidado em saúde, muito tem sido discutido 

sobre humanização e integralidade como estratégias para modificar a forma como as 

práticas de atenção à saúde no Brasil têm se organizado. Ayres (2004a) propõe, 

como base da revisão crítica realizada acerca das características atuais da atenção 

à saúde, o conceito ontológico de Cuidado (Sorge), de Heidegger, em suas relações 

com os modos de ser (do) humano. O autor aborda o cuidado como 

 
[...] um constructo filosófico, uma categoria com a qual se quer 
designar, simultaneamente, uma compreensão filosófica e uma 
atitude prática frente ao sentido que as ações de saúde adquirem 
nas diversas situações em que se reclama uma ação terapêutica, isto 
é, uma interação entre dois ou mais sujeitos visando o alívio de um 
sofrimento ou o alcance de um bem-estar, sempre mediada por 
saberes especificamente voltados para essa finalidade (AYRES, 
2004a, p.74). 

 

Assume a centralidade lógica e prioridade ética da noção de humanização em 

relação às demais, buscando-se trabalhar com esta no sentido genérico de um 

conjunto de proposições cujo norte ético e político envolve “o compromisso das 

tecnociências da saúde, em seus meios e fins, com a realização de valores 

contrafaticamente relacionados à felicidade humana e democraticamente validados 

como bem comum” (AYRES, 2004a, p. 19). 



83 
 

 

O autor destaca, na definição acima, a ampliação do horizonte normativo pelo 

qual devem ser guiadas e julgadas as práticas de saúde, expandindo-o da 

normalidade morfofuncional como referência à ideia mais ampla de felicidade. Esta 

ideia não se restringe a uma conceituação restrita de saúde - horizonte 

tecnocientífico e nem a uma ampliação abstrata desse horizonte. Conceber a saúde 

como um estado completo de coisas inviabiliza sua realização como horizonte 

normativo, continuamente em movimento. A noção de felicidade remete a uma 

experiência positiva, independente de um estado de completo bem estar ou perfeita 

normalidade morfofuncional. Segundo Ayres (2004a), essa referência entre 

experiência e valores que orientam positivamente a vida parece ser a novidade nas 

atuais propostas de humanização. 

Para o autor, o projeto de felicidade tem duplo aspecto: ser projeto e ter, 

como norte, a felicidade. O aspecto felicidade diz respeito a um horizonte normativo 

que enraíza na vida efetivamente vivida pelas pessoas, aquilo que elas querem e 

acham que deve ser a saúde e a atenção à saúde. O aspecto projeto remete a uma 

característica que parece um traço constitutivo do modo de ser (do) humano e que 

estabelece uma ponte entre uma reflexão ontológica sobre o sentido da existência e 

as questões mais diretamente relacionadas à experiência da saúde e da atenção à 

saúde. 

De acordo com Ayres (2004a), Heidegger (1995) recorre à expressão 

“Cuidado”, amplamente usada na saúde, para se referir às relações dessa 

centralidade dos projetos no modo de ser dos humanos, com os modos de 

compreenderem a si e a seu mundo e com seus modos de agir e interagir. 

Heidegger propôs uma compreensão da existência baseada estritamente nos limites 

estabelecidos pela capacidade autorreflexiva humana, designando, como cuidado, o 

próprio ser do ser do humano (ser-aí, da-sein). Ressalta a situação ao mesmo tempo 

temporalizada e atemporal, determinada e aberta, coletiva e singular do ser humano. 

Estas e outras polaridades tornam-se possíveis e indissociáveis por que o humano é 

o “ser que concebe o ser”, faculdade esta, por seu turno, constituinte mesma do seu 

próprio existir. 

Se o ser do humano é um estar lançado no mundo, em uma reconstrução 

constante de si mesmo e desse mundo, abarcando a ideia de cuidado, podemos 

assumir que as práticas de saúde, como parte desse estar lançado, tanto quanto dos 

movimentos que o reconstroem, também são cuidado. Assim, no plano operativo das 
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práticas de saúde é possível designar por cuidado uma atitude terapêutica que 

busque ativamente seu sentido existencial (AYRES, 2004a). 

Duas dimensões de cuidado em saúde co-existem, uma biomédica, que 

imprime um critério normativo de êxito, cujo foco é o controle de riscos, a correção 

de uma disfunção ou dismorfia ou o restabelecimento de um bem estar físico ou 

psíquico, e outra dimensão não técnica, que implica que qualquer proposta de êxito 

técnico dependerá sempre de um "sucesso prático" (AYRES, 2001), ou seja, da 

capacidade desta intervenção de atender também as aspirações cotidianas dos 

usuários dos serviços, relacionadas tanto à saúde quanto à vida de forma mais 

ampla (AYRES, 2004b). São essas aspirações mais amplas ao bem viver que o 

autor denomina projetos de felicidade e os modos como estes são construídos, 

obstaculizados e reconstruídos ajudam a compreender não apenas a gênese dos 

processos de adoecimento e sofrimento que os usuários e as comunidades 

apresentam para os serviços de saúde, mas também o modo como são geridos e 

manejados no cotidiano (AYRES, 2004b).  

Identificamos, então, duas esferas de interesse no cuidado em saúde, o 

êxito técnico e o sucesso prático. O primeiro refere-se ao sentido instrumental da 

ação e diz respeito às relações entre meios e fins para o controle do risco ou dos 

agravos à saúde. O segundo diz respeito ao valor que a ação assume para os 

indivíduos e populações face às implicações simbólicas, relacionais e materiais 

dessas ações em sua vida cotidiana. Refere-se ao sentido assumido por meios e fins 

relativos às ações de saúde frente aos valores e interesses atribuídos ao 

adoecimento e à atenção à saúde por indivíduos e populações e está relacionado ao 

projeto de felicidade dos atores envolvidos (AYRES, 2008). 

Ayres (2008, p. 165) dimensiona a 

 
[...] racionalidade prática das ações de saúde por referência à 
sensibilidade e capacidade de resposta dos profissionais, serviços, 
programas e políticas de saúde em relação ao sucesso prático de 
suas ações, entendendo esse sucesso como o melhor uso dos êxitos 
técnicos possibilitados pelas tecnociências da saúde em face dos 
projetos de felicidade dos seus destinários. 

 

Cada usuário de um serviço de saúde constituirá sempre um "caso" tanto no 

sentido de aplicação de determinadas regras ou comportamentos universalmente 

verificáveis à situação particular do indivíduo doente, caracterizando sua condição 
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clínica particular, quanto num sentido singular, no qual o adoecimento ou 

preocupação com a saúde de um indivíduo adquire contornos únicos no âmbito do 

caso da sua saúde, relacionado às suas origens e determinantes e suas 

implicações e significados (GADAMER, 2006). A singularização da abordagem 

clínica tem sido frequentemente esquecida, levando a indistinção entre caso como 

situação particular de certo universo e caso no sentido de situação singular de um 

indivíduo. Quando se considera a correspondência exata de um caso ao saber 

acumulado cientificamente e se esquece sua singularidade, nos reduzimos ao 

cientificismo do manejo clínico. Para superar essa prática é preciso alcançar o 

segundo sentido, ou seja, considerar desde o manejo biomédico até a singularidade 

do indivíduo, ampliando horizontes, abordando de forma integrada, os casos de 

saúde nos dois sentidos descritos, abarcando o conceito de Cuidado (AYRES, 

2004a; 2004b). 

Assim, é preciso considerar que êxito técnico e sucesso prático não são a 

mesma coisa (AYRES, 2001). No tocante à humanização, é preciso perceber a 

permeabilidade do técnico ao não técnico e o diálogo entre essas dimensões 

interligadas. Esse diálogo torna possível caminhar para um plano de maior 

autenticidade e efetividade no encontro terapêutico. Possibilita “dialogar a 

normatividade morfofuncional das tecnociências médicas com uma normatividade de 

outra ordem, oriunda do mundo da vida (HABERMAS, 1988), que (res)significa a 

saúde, o serviço”, o profissional (AYRES, 2004a, p. 22).  

Por isso, o autor defende que humanizar, para além das suas implicações na 

formulação das políticas de saúde, na gestão dos serviços, na formação e 

supervisão técnica e ética dos profissionais, significa também transformar as ações 

assistenciais propriamente ditas. A estrutura própria do fazer em saúde também se 

reconstrói quando a diretriz é a humanização. Essa conformação humanizada do ato 

assistencial será denominada Cuidado, sendo necessário distingui-la daquelas que, 

por inúmeros aspectos, não visam essa ampliação e flexibilização normativa na 

aplicação terapêutica das tecnociências da saúde (AYRES, 2004a). 

Assim, embora a categoria Cuidado, segundo a filosofia heideggeriana, não 

diga respeito ao cuidar ou descuidar no sentido operativo do senso comum, e ainda 

menos numa perspectiva estritamente médica, adotamos a proposição de Ayres 

(2004a, p.22) para o termo cuidado “como designação de uma atenção à saúde 

imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoecimento, 
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físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, proteção ou 

recuperação da saúde”. 

Segundo Ayres (2004a), para a efetivação do conceito na racionalidade 

prática em saúde, são necessários alguns mecanismos cotidianos de revisão do 

fazer dos profissionais de saúde, os quais incluem a capacidade de ausculta e 

diálogo que conformam o acolhimento em saúde. Para o autor, acolhimento não 

pode ser confundido com recepção, ou mesmo com pronto-atendimento; deve ser 

tomado como ato contínuo da interação entre usuários e serviços de saúde, em 

todas as oportunidades nas quais se faça presente a possibilidade de escuta do 

outro. 

O horizonte normativo que orienta a interação terapêutica é que irá modular o 

tipo de escuta. Em outras palavras, quando este é a morfofuncionalidade e seus 

riscos, a escuta será orientada à obtenção da objetividade de indícios para monitorá-

la e, então, os aspectos ligados à situação existencial do sujeito que procura a 

atenção à saúde serão considerados ruídos ou apenas elementos subsidiários 

desse monitoramento. Ao contrário, quando se amplia o horizonte normativo para 

uma dimensão existencial, busca-se entender o projeto de (in)felicidade, o qual se 

manifesta no espaço assistencial (AYRES, 2004a). 

Outro fator que assume relevância para o cuidado em saúde em diversos 

níveis, desde a construção de vínculos serviço-usuário, de garantia do controle 

social das políticas públicas e da gestão dos serviços, até o plano do ato 

assistencial, é a responsabilidade. Cada profissional, equipe de saúde, gestor ou 

formulador de política deve se interrogar acerca de por que, como e quanto se 

responsabiliza em relação aos projetos de felicidade daqueles de cuja saúde 

pretende cuidar, preocupando-se, ao mesmo tempo, com o protagonismo dos 

sujeitos nessa interação (AYRES, 2004a). 

Ao nos perguntarmos acerca de por que, como e quanto somos responsáveis 

por algo, estamos, ao mesmo tempo, nos perguntando quem somos e que lugar 

ocupamos diante do outro e isso implica em questões de identidade. Essa 

reconstrução contínua de identidades no e pelo cuidado, tanto do ponto de vista 

existencial quanto das práticas de saúde, é outro aspecto ao qual se deve estar 

atento quando se trata de humanizar a atenção à saúde, ou seja, a questão da 

alteridade, a capacidade de colocar-se no lugar do outro. A busca ativa de projetos 

de felicidade daqueles de quem se cuida traz para o espaço do encontro terapêutico, 
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potencializando-o, um processo de (re)construção identitária com implicações tanto 

para profissionais quanto para usuários (AYRES, 2004a). 

É preciso ainda considerar, como mecanismos de transformação da prática 

em saúde, a flexibilidade e o dinamismo da técnica. Referenciando Mehry (2000), é 

necessário apontar que a experiência que se transformou em tecnologia não se 

cristalize como tal, ou seja, as tecnologias leves, a dimensão em que operam as 

interações humanas no trabalho em ato na saúde, devem ser permeáveis à 

mudança, ao novo, à reconstrução. Ayres (2004a) acrescenta que devem estar 

abertas e sensíveis à interferência do não-técnico, à sabedoria prática, abarcando os 

significados éticos, morais e políticos das práticas de saúde. 

 Ayres (2004a) destaca três aspectos da promoção do cuidado em saúde: em 

primeiro lugar, a idéia de valor, a qual só se concebe na perspectiva de um horizonte 

ético, que só faz sentido no convívio com um outro, no interesse em compatibilizar 

finalidades e meios de uma vida que só se pode viver em comum; em segundo 

lugar, a própria construção das identidades individuais, as quais permeiam os 

projetos de felicidade em cujas singularidades se deve transitar na perspectiva do 

cuidar, e que se faz na interação com o outro, nas inúmeras relações nas quais 

qualquer indivíduo está imerso, já antes mesmo de nascer e, em terceiro lugar, não 

apenas os horizontes normativos que orientam os conceitos de saúde e doença são 

construídos socialmente, mas os obstáculos à felicidade que estes horizontes 

permitem identificar são também fruto da vida em comum, e só coletivamente é 

possível, efetivamente, construir respostas para superá-los. 

Junto à consciência histórica da existência humana, emergiu a consciência de 

que o adoecer é também histórica e socialmente configurado, ou seja, tanto os 

determinantes do adoecimento quanto os saberes e instrumentos tecnicamente 

utilizados para seu controle são fruto do modo socialmente organizado dos homens 

relacionarem-se entre si e com seu meio (ROSEN, 1994). Para esta compreensão, 

devem ser considerados os contextos de interação de onde emergem os fatos que 

originam os valores construídos, suas mediações simbólicas, culturais, políticas, 

morais, econômicas e ambientais. As respostas técnicas e políticas ao adoecimento 

também são o resultado desses mesmos contextos, necessitando o mesmo tipo de 

compreensão. A distribuição dos recursos para a proteção contra os adoecimentos, 

para a recuperação ou minimização de impactos negativos sobre a vida, tanto 

quanto a própria concepção e operação desses recursos, são igualmente produtos 
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da vida social, na qual finalidades e meios são contínua e interativamente 

reconstruídos (AYRES, 2004a). 

Assim, para a construção do cuidado, ao mesmo tempo em que é importante 

investir na reflexão e transformação das características de interações interpessoais 

nos atos assistenciais e a partir deles, também é preciso considerar as raízes e 

significados sociais dos adoecimentos como obstáculos coletivamente postos a 

projetos de felicidade humana e ainda, de forma articulada, da disposição 

socialmente dada das tecnologias e serviços disponíveis para sua superação 

(AYRES, 2004a). 

Ayres (2004a, p.27) lembra que, 

 
[...] seja pensando em diagnósticos de situação, planejamento de 
ações e monitoramento de processos e resultados relativos a 
determinado agravo ou situação de grupos populacionais 
específicos, seja enfocando a organização dos serviços e os 
arranjos tecnológicos para respostas sanitárias num sentido mais 
geral, uma abordagem sócio-sanitária guarda estreita relações com 
as perspectivas reconstrutivas do Cuidado, e em dupla direção. De 
um lado, as transformações orientadas pela idéia de Cuidado não 
poderão se concretizar como tecnologias ampliadas se mudanças 
estruturais não garantirem as reclamadas condições de 
intersetorialidade e interdisciplinaridade. A própria interação 
proposta entre diferentes normatividades terá condições mais 
limitadas de se realizar se não forem trazidos à cena horizontes 
necessariamente coletivos ou sociais em sua concepção e 
expressão, como aqueles configurados no campo dos direitos, da 
cultura, da política etc. Além disso, se a organização do setor saúde 
não se preparar para responder aos projetos de vida (e seus 
obstáculos) dos diversos segmentos populacionais beneficiários de 
seus serviços, a possibilidade de Cuidar de cada indivíduo não 
passará de utopia, no mau sentido. 

 

O autor destaca ainda que, quando se busca uma aproximação não 

tecnocrática às questões de diagnósticos e intervenção em saúde em escala 

coletiva, quando se objetiva democratizar radicalmente o planejamento e a gestão 

das instituições de saúde e suas atividades, quando se tem intenção de uma 

resposta social aos diversos desafios da saúde, não se pode prescindir do diálogo 

com os sujeitos que constituem os coletivos, construído numa relação de cuidado. 

No cotidiano da atenção à saúde da criança, na perspectiva do cuidado 

proposto por Ayres, um dos desafios é pensar e operar a dimensão prática 

extrapolando o foco das tecnociências biomédicas, incorporando-a, ativamente, aos 
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objetivos e meios do projeto assistencial e fazendo sujeitos dessa incorporação tanto 

os profissionais quanto os usuários dos serviços. 

Em síntese, são necessárias transformações das práticas de saúde no que 

diz respeito a tornar secundária a ideia de sujeito em favor da ideia de contextos de 

intersubjetividade, na construção de categorias para o conhecimento e intervenção; 

na substituição do interesse principal no controle técnico das doenças pela ideia 

mais abrangente de sucesso prático de projetos de felicidade humana, na definição 

das finalidades da intervenção e, por fim, na transformação do cuidado, na atitude 

orientadora do conjunto das ações voltadas para a saúde das pessoas (AYRES, 

2001). 

Segundo o olhar do referencial do cuidado, buscamos compreender por que 

não há resolutividade na atenção básica e as crianças estão sendo hospitalizadas 

para tratamento de problemas de saúde que poderiam ter sido resolvidos no âmbito 

da atenção básica. 

Assim, ao assumir o Cuidado como norteador do estudo, entendemos que, no 

encontro de cuidado entre a família e o profissional de saúde, o compartilhamento 

de critérios normativos, mesmo que não congruentes, concretizam o encontro em 

que se realiza a re-construção de práticas e intersubjetividades (AYRES, 2000). Ao 

colocar como horizonte a perspectiva do Cuidado, é necessário construir projetos 

terapêuticos partilhados, destacando-se a importância da comunicação entre os 

diferentes sujeitos nos espaços assistenciais. 

Daí decorre a necessidade de discutirmos o conceito de vulnerabilidade, dado 

que a criança tem presente a vulnerabilidade individual em função do extremo de 

idade em que está aprendendo, com a família, o autocuidado. Esta vulnerabilidade 

acompanha a família quando esta se encontra em situação de adoecimento da 

criança, assim como a programática, quando o cuidado disponível não é aquele que 

descrevemos anteriormente, mas individualista, apriorístico e objetificado, que marca 

as visões tecnicistas (AYRES, 2000). Desta forma, adotamos também, para este 

estudo, o conceito de vulnerabilidade. 
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4.1. 2 Vulnerabilidade da família no processo de adoecimento e cuidado de sua 

criança 

 

 

Este estudo apoia-se também no conceito da vulnerabilidade, conforme 

proposto por Ayres et al. (2003) para apreender a efetividade da atenção básica no 

cuidado às crianças menores de cinco anos, com doenças de hospitalização 

evitável. 

O conceito de vulnerabilidade, de acordo com Ayres et al. (2003, p. 203), 

pode ser resumido como "o movimento de considerar a chance de exposição das 

pessoas ao adoecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas 

individuais, mas também coletivos [e] contextuais", diretamente relacionados à maior 

suscetibilidade ao adoecimento ao mesmo tempo que com a maior ou menor 

disponibilidade de recursos de proteção à saúde. 

O conceito de vulnerabilidade revela-se como um instrumento de 

inteligibilidade que permite reconhecer situações de saúde e seus determinantes. 

Pode ser entendida por três grandes planos, a saber: o biológico/individual, o social 

e o programático/institucional (AYRES; FRANÇA JUNIOR; CALAZANS, 1997), 

considerados como um todo indivisível. Consequentemente, qualquer mudança em 

um dos planos sempre irá afetar os demais. Nesse sentido, a vulnerabilidade busca 

a “universalidade não na reprodutibilidade ampliada de sua fenomenologia e 

inferências, mas no interesse e possibilidade ‘transregionais’ de sua pragmática” 

(AYRES et al., 2003). 

Face ao caráter não-probabilístico da vulnerabilidade, podemos aplicá-la a 

qualquer dano ou condição de interesse para a saúde pública, superando, assim, a 

tradicional abordagem das estratégias de redução de risco empregada pela 

epidemiologia, pois o que se pretende é a busca da síntese dos três planos – 

individual, social e programático (AYRES et al., 2003). 

Temos discutido, ao longo desse texto, a condição de vulnerabilidade na qual 

a criança se encontra em função do extremo de idade, das condições biológicas, da 

maior susceptibilidade ao adoecimento pelas funções fisiológicas e biológicas 

diferentes das demais faixas etárias e da sua dependência do adulto cuidador para 

satisfação de necessidades básicas. Quando uma criança adoece e sua família 

necessita do cuidado de um profissional e/ou serviço de saúde, dependendo das 
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dificuldades encontradas para obtenção desse cuidado, estamos diante da 

vulnerabilidade programática. 

Por outro lado, vulnerabilidade individual refere-se “ao grau e à qualidade da 

informação de que os indivíduos dispõem sobre o problema; à capacidade de 

elaborar essas informações e incorporá-las aos seus repertórios cotidianos [...], ao 

interesse e às possibilidades efetivas de transformar essas preocupações em 

práticas protegidas e protetoras”. Assim, vulnerabilidade individual é o que uma 

pessoa, em sua singularidade, pensa, faz e quer, e o que, ao mesmo tempo, a 

expõe ou não à aquisição de um agravo à saúde. Nesse plano, estão incluídos a 

idade, a hereditariedade, assim como o tipo de informação que a pessoa dispõe e 

como a utiliza (AYRES et al., 2003, p. 123). 

Vulnerabilidade social refere-se ao modo de “obtenção de informações [... ], 

como acesso aos meios de comunicação, escolaridade, disponibilidade de recursos 

materiais, poder de influenciar decisões políticas, possibilidades de enfrentar 

barreiras culturais, estar livre de coerções violentas ou poder defender-se delas”, 

bem como os aspectos referentes à estrutura, à organização e à dinâmica familiar. 

Nesse plano, as condições culturais, econômicas e políticas precisam ser 

consideradas quando se deseja compreender as razões pelas quais as pessoas 

pensam, fazem e querem coisas que as expõem a um agravo de longa duração ou a 

eventos não condizentes à qualidade de vida (AYRES et al., 2003, p. 123). 

O terceiro plano, o programático, diz respeito ao acesso e à forma de 

organização dos serviços de saúde, em todas as esferas de atenção, seja nos 

programas voltados à prevenção, na assistência ou no controle do processo saúde e 

adoecimento. Seu planejamento e execução ocorrem em níveis nacional, regional ou 

local; seus executores são os governos municipais, estaduais e federal ou até 

mesmo as organizações não-governamentais. Tais instituições relacionam-se com 

os setores saúde, educação e comunidade, entre outras e, desta forma, a 

vulnerabilidade programática reporta-se aos recursos sociais que as pessoas 

necessitam para não se exporem aos agravos e “se protegerem de seus danos que 

sejam disponibilizados de modo efetivo e democrático”. Essa vulnerabilidade refere-

se tanto ao grau de alerta e preocupação com o problema, quanto ao modo como se 

organiza para enfrentá-lo (planejamento, recursos, capacidade, gerência e 

avaliação), que impede ou limita a intervenção sobre as razões sociais que levam os 
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indivíduos aos modos de pensar, fazer e querer que os expõem aos agravos 

(AYRES et al., 2003, p. 123). 

Em outro contexto, Watts e Bohle2 (1993) apud Kalipeni (2000) mencionam 

que esses propuseram uma estrutura também em três dimensões, mas com 

constructos diferentes, para constituir uma teoria sobre a vulnerabilidade, a qual 

consiste em entitlement, empowerment e política econômica. Para as autoras, a 

vulnerabilidade é definida na intersecção desses três poderes, em que entitlement 

refere-se ao direito das pessoas; empowerment, ao empoderamento, que diz 

respeito à sua participação política e institucional e a política econômica refere-se à 

organização estrutural-histórica da sociedade e suas decorrências. Desse modo, a 

vulnerabilidade às doenças e situações adversas da vida distribui-se de maneira 

diferente, segundo indivíduos, regiões e grupos sociais e relaciona-se à pobreza, às 

crises econômicas e ao nível educacional. 

Nesse sentido, o modelo propõe construir políticas direcionadas às 

necessidades dos seres humanos, trabalhar com as comunidades e realizar 

diagnósticos sobre as condições dos grupos sociais, de maneira participativa, assim 

como a redefinição dos objetos de intervenção e a análise crítica das práticas de 

saúde para a sua reconstrução orientada para as necessidades dos indivíduos e da 

coletividade. A partir dessa perspectiva, o conceito de vulnerabilidade é um convite 

para renovar as práticas de saúde como práticas sociais e históricas, mediante o 

trabalho com diferentes setores da sociedade e da transdisciplinaridade. Isso 

permite o repensar sobre as práticas, de maneira crítica e dinâmica, de forma a 

contribuir para a busca de mudanças políticas, culturais, cognitivas e tecnológicas 

que promovam impacto nos perfis epidemiológicos. Esse modelo privilegia o plano 

do coletivo, amplia o horizonte para além da abordagem que se restringe à 

responsabilidade individual no processo saúde e adoecimento (SANCHEZ; 

BERTOLOZZI, 2007). 

Também o conceito de vulnerabilidade estará norteando nossa compreensão 

sobre o objeto de estudo, pois entendemos que a criança e sua família, no processo 

de adoecimento/tratamento da primeira, colocam-se em situação de vulnerabilidade 

em seus três planos. A criança tem a vulnerabilidade individual do extremo biológico, 

principalmente aquelas menores de cinco anos. Pode estar vulnerável socialmente, 

                                                
2 WATTS, M.; BOHLE, H. The space of vulnerability: the causal structure of hunger and famine. 
Progress in Human Geography. v. 17, n.1, p. 43-67, 1993. 



93 
 

 

como expressamos em tópico anterior, correlacionando a morbidade à condição de 

renda e o PIB per capita e, sem dúvida, pela descrição da organização dos serviços 

de saúde em nossa realidade, estará vulnerável também em seu aspecto 

programático. 

Desta forma, o quadro conceitual da vulnerabilidade, associado ao de 

Cuidado, estará norteando a análise dos dados na perspectiva de entender porque o 

cuidado não está sendo efetivo às crianças com problemas respiratórios na atenção 

básica, levando-as à hospitalização. 

 
 
4.3 A hermenêutica em saúde 
 
 

Segundo o pressuposto de que não devemos nos esquecer de que somos 

parte daquilo que buscamos entender, utilizamos a hermenêutica em saúde, 

elaborada por Ayres (2007; 2008), como recurso interpretativo e compreensivo dos 

dados em que “compreender deixa de aparecer como um simples modo de conhecer 

para tornar-se uma maneira de ser e relacionar-se com os seres ou com o ser” 

(RICOEUR, 2008, p. 24).  

A hermenêutica é uma filosofia que vai falar da verdade da existência do 

humano. Mostra que essa forma de ter acesso ao sentido das coisas pela 

participação nas coisas mesmas é característica da existência humana. Interpretar e 

compreender são fenômenos que caracterizam o humano. A linguagem nos faz dar 

sentido ao mundo, constrói a participação no humano, é entendida como um modo 

de participar do mundo e é produzida sempre entre sujeitos (AYRES, 2009a). A 

linguagem tem, por propósito próprio, fomentar o entendimento entre os homens. É, 

então, usada enquanto forma de comunicação. O critério de verdade está 

fundamentado por Habermas no uso original da linguagem como forma de alcançar 

entendimento entre falantes e ouvintes (ARAGÃO, 2002). Ou seja, “a interação de 

pelo menos dois sujeitos capazes de falar e de agir, os quais procuram um 

entendimento sobre a situação de ação, a fim de coordenar, de comum acordo, seus 

planos de ação e, com isso, suas ações”, menciona Pinzani (2009, p. 103) ao 

discorrer sobre o modelo do agir comunicativo de Habermas. 
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Rohden (2000), parafraseando Gadamer, lembra que a linguagem constitui 

o verdadeiro centro do existir humano no âmbito da convivência humana, do 

entendimento, do consenso sempre maior, que é tão imprescindível para a vida 

humana como o ar que respiramos. O homem é realmente o ser dotado de 

linguagem e linguagem é diálogo. 

Na análise do processo de conhecimento direcionada pela racionalidade 

revela-se uma razão que procede, de forma calculada, de modo a obter a otimização 

de meios para alcançar fins definidos. Desta forma, o elemento definidor da correção 

dos conhecimentos situa-se no plano de ação; é externo ao plano cognitivo. Assim, 

 
podemos caracterizar a relação cognição/ação como um processo 
em que, primeiramente, um sujeito se volta para um objeto com o 
propósito de assumir o controle teórico e prático sobre ele, 
regulamentando as funções de representação e ação; e, em 
segundo lugar, em que o conhecimento de um estado-de-coisas 
está diretamente ligado à possibilidade de intervenção no mundo 
como totalidade de estados-de-coisas; por fim, em terceiro lugar, em 
que a ação com sucesso requer, por sua vez, amplo conhecimento 
das relações de causa e efeito. Foi esta indissolubilidade entre 
conhecimento e ação que permitiu o controle da natureza pelo 
homem, não só externa, mas também social e interna, produzindo a 
dominação e reificação desse mesmo homem (ARAGÃO, 2002, p. 
107). 

 

Ayres (2008), ao tratar da analítica aristotélica das racionalidades e dos 

saberes, argumenta que a verdade assumirá diferentes feições, de acordo com cada 

plano de saber. No plano da episteme, esfera racional da theoria, será cognitiva; no 

plano da poiesis, esfera da criação de objetos, a partir da matéria do mundo, será 

instrumental e, no plano da phronesis, esfera racional da práxis, será prática, ou 

seja, a verdade relativa a saberes reflexivos, produzidos por humanos, acerca de 

humanos e para os humanos, voltados à construção compartilhada de seus modos 

de vida. 

A questão da racionalidade torna-se indissociável da questão da 

universalidade de sentido, partilhada pelos membros de determinada sociedade, a 

qual se confunde com a validez das expressões utilizadas, ou seja, compreender o 

sentido de uma expressão e reagir à pretensão de validez de que seja correta são a 

mesma coisa (ARAGÃO, 2002). 

Gadamer alega que estamos irremediavelmente incrustados na linguagem e 

na cultura, que o entendimento é a hermenêutica – a variável do conhecimento que 
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lida com a interpretação. Caracteriza-a em termos do círculo hermenêutico, cuja 

ideia se refere ao constante movimento de rotação entre uma parte de um texto e 

seu significado total; assim, quando fazemos sentido de um fragmento de texto 

estamos, simultaneamente, interpretando o todo. As partes contribuem com o 

significado total do trabalho, num movimento constante entre partes e todo. Os 

significados das palavras em um texto não devem ser considerados isoladamente, 

mas como unidades de significados que estão constantemente no processo de 

modificação em relação ao significado total implícito num texto (LAWN, 2007). 

A hermenêutica constrói validade ancorada na interpretação de texto por 

meio da linguagem estruturada. A leitura da linguagem passa a ser de 

representação, interação e diálogo, sempre se modificando e modificando aqueles 

com quem entre em contato. A verdade obtida será a verdade possível, explorando, 

ao máximo, o fato na perspectiva de nossa condição de humano participando do 

fato. Aproximar-se da verdade na perspectiva hermenêutica é deixar-se pertencer ao 

curso que ela estabelece, ao que ela leva a conhecer ou reconhecer como relevante 

a propósito da pergunta prática que a gerou (AYRES, 2008; 2009c).  

O entendimento não ocorre na privacidade da consciência, mas por meio de 

nosso ser no mundo. Assim, se todo entendimento é interpretação, é orientado pelo 

que Gadamer chama de fusão de horizontes, ou seja, um texto, ou um evento no 

mundo que interpretamos, tem seu próprio horizonte de significado. A interpretação 

está situada no horizonte mútuo do intérprete e da coisa a ser interpretada. A 

verdade é o que ocorre no diálogo e atos de interpretação são diálogos. Dessa 

forma, se todo entendimento é diálogo, é tanto uma conversa com o passado quanto 

com o futuro (LAWN, 2007).  

Ayres (2007) argumenta que, na perspectiva hermenêutica, o sentido forte 

de diálogo é o de fusão de horizontes, ou seja, de produção de compartilhamentos, 

de familiarização e apropriação mútua do que, até então, nos era desconhecido ou 

apenas supostamente conhecido no outro. Na perspectiva da saúde, é preciso ouvir 

também o que o outro, que demanda cuidado, mostra ser indispensável que ambos 

saibam para que possam colocar em prática os recursos técnicos existentes a 

serviço dos sucessos práticos almejados. Assim, quando é desencadeada a fusão 

de horizontes entre profissionais e usuários dos serviços de saúde pode haver a 

aproximação das racionalidades práticas e instrumentais das quais irão dispor para 

realizar o verdadeiro encontro cuidador. 
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Ações de saúde têm tanto um sentido instrumental quanto uma base 

técnica, oriundas dos diversos saberes que conformam a área da saúde. Assim, 

êxito técnico diz respeito ao sentido instrumental da ação, refere-se às relações 

entre meios e fins para o controle dos agravos à saúde, circunscrito pela lógica 

empírico-analítica das ciências da vida e da saúde. Quanto ao sucesso prático, diz 

respeito ao valor atribuído pelos sujeitos às ações de saúde, face aos valores e 

interesses que conferem ao adoecimento e à atenção em saúde. O sucesso prático 

está ligado à compreensão de sentidos e significados (AYRES, 2008). 

Nos processos de obter entendimento por meio da compreensão, vivemos a 

dualidade da posição do intérprete científicossocial. Este, ao mesmo tempo em que 

não participa do sistema de ação social, pois pertence ao segmento da comunidade 

científica e tem por objetivo compreender a situação social, é arrastado para dentro 

do processo de afirmar pretensões de validez. Assim, não pode ser mero observador 

e acaba influindo na questão da objetividade das ciências sociais, uma vez que não 

pode ter acesso a uma realidade simbolicamente pré-estruturada apenas pela 

observação, nem pode ter controle metodológico do processo de compreender o 

sentido, porque ele próprio já deve pertencer a este mundo da vida, cujos elementos 

pretende descrever. Para poder compreendê-los, deve ser capaz de participar de 

sua produção e assumir o papel de participante de uma situação de comunicação 

(ARAGÃO, 2002). 

A interpretação envolve mais do que uma investigação filosófica das origens 

históricas e significados das palavras, podendo ser vista como um elemento no 

processo, no ato ou evento do entendimento em si. Aquilo que acontece quando 

interpretamos um texto é o que ocorre quando procuramos entender qualquer coisa 

em nosso mundo sociocultural; assim, a interpretação é um aspecto de todas as 

formas do entendimento humano. “O ser que pode ser compreendido é linguagem” 

(GADAMER, 1997, p. 687). 

Aragão (2002, p. 90), ao descrever a guinada linguística de Habermas, 

lembra que o autor indicava a posição central que a linguagem assumiu em sua 

construção teórica, afirmando que “o que nos distingue da natureza é, na verdade, a 

única coisa que, por natureza, podemos conhecer, a saber, a linguagem”. Isso 

significa que é por meio da linguagem que a razão se expressa (o que nos distingue 

da natureza é nossa racionalidade, manifesta pelo uso da linguagem) e que só 

podemos conhecer a razão por esse seu meio privilegiado de expressão, pois a 
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natureza da linguagem se deixa analisar e nos revela aspectos da racionalidade. A 

linguagem passa a ser vista como instrumento de racionalidade que permite 

comunicar o conteúdo dos pensamentos. 

A autora aborda a ação social – agir comunicativo, como pressuposto 

implícito ao se conceber a razão de forma comunicativa, ou seja, como tradução dos 

pensamentos em asserções usadas para estabelecer comunicação entre falantes e 

ouvintes, pois não há intercâmbio linguístico sem relação social. É nesta dimensão 

de modelo de ação social, e não apenas enquanto critério epistemológico de 

validação de asserções, que está demonstrada toda sua relevância, por propiciar os 

instrumentos necessários para introduzir, na política, uma forma de representação 

de interesses e de tomada de decisões democrática (ARAGÃO, 2002). 

Refere, como um dos pontos fundamentais da hermenêutica, os limites da 

objetividade da interpretação, que traz sempre a determinação do próprio intérprete 

pela “hermenêutica natural de seu mundo da vida” e o outro relativo às fraquezas do 

relativismo, com o qual é preciso tomar cuidado ao levar adiante uma análise sob a 

perspectiva da hermenêutica (ARAGÃO, 2002, p. 16). Apresenta como solução o 

que denomina acordo intersubjetivo entre os debatedores, construído sobre 

argumentos racionais e que permite estabelecer verdades fundamentadas, porque 

poderiam ser aceitas como válidas por qualquer um. Esta validez seria proporcional 

à capacidade das afirmações de apresentarem os melhores argumentos a favor de 

sua posição e de serem defendidos contra fatos ou argumentos contrários, 

observando-se as condições de simetria de posições para assegurar a lisura do 

processo de obtenção de verdades. 

Contudo, 

 
[...] a partir da possibilidade de entendimento através da linguagem, 
podemos chegar à conclusão de que existe um conceito de razão 
situada, que levanta sua voz através de pretensões de validez que 
são, ao mesmo tempo, contextuais e transcendentes (...) de um lado, 
a validez exigida para as proposições e normas transcende espaços e 
tempo; de outro, porém, a pretensão é levantada sempre aqui e agora, 
em determinados contextos, sendo aceita ou rejeitada, e de sua 
aceitação ou rejeição resultam conseqüências fáticas para a ação 
(Habermas, 19903 apud ARAGÃO, 2002, p. 101). 

 

                                                
3 HABERMAS, J. Pensamento pós-metafísico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1990. 
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Nesta tarefa de compreender e interpretar, o processo de pesquisar segue 

um caminho próprio do pesquisador para realizar uma construção discursiva 

específica. Este tipo de estudo procura explicitar uma situação problematizada, 

levando a uma expressão discursiva e favorecendo um entendimento sobre algo, a 

apropriação de uma situação ou de aspectos dela que, anteriormente, não estava 

clara e merece ser investigada (AYRES, 2008). 

Nesse processo, o intérprete pretende transportar-se para o conteúdo do 

mundo ou do idioma que dá sentido àquele texto, considerando a compreensão 

prévia de que dispõe, já que só poderá compreender um texto (mundo) se esse 

estiver esclarecendo seu próprio mundo. Assim, as experiências são organizadas 

para fomentar a compreensão, estabelecendo uma comunicação entre os mundos 

do texto e do intérprete, o qual somente poderá apreender realmente seu sentido se 

a ele se aplicar, à sua situação, ao seu mundo. Também o sentido de um texto 

sempre ultrapassa o sentido original que o autor lhe atribuiu, ou seja, seu significado 

irá variar ao longo da tradição, da cultura e época histórica em que for interpretado. 

A busca da compreensão também está associada a uma possível aplicação na 

esfera da ação humana ou da vida prática (ARAGÃO, 2002).  

Ainda em relação à explicação do sentido, há dois níveis em que esta tarefa 

hermenêutica se realiza. No primeiro, o intérprete se restringe a compreender o 

conteúdo de uma expressão simbólica ou de um contexto, apoiando-se nas relações 

de sentido conhecidas em um idioma. No segundo, o intérprete não só partilha 

desse conhecimento, mas, para compreendê-lo, deve descobrir as “estruturas 

generativas subjacentes à produção das formações simbólicas”, ou seja, o intérprete 

deve buscar explicitar a consciência intuitiva das regras que um falante competente 

tem de sua própria língua. “Apenas devem ser levados em conta os objetos 

simbólicos bem formados e reconhecidos como tais pelos próprios falantes, que 

possam exprimir um conhecimento pré-teórico de tipo genérico, ao nível de 

capacidades universais” (ARAGÃO, 2002, p. 94). 

Seguir as regras de um discurso pressupõe imputar racionalidade a todos 

os sujeitos que pensam e agem; acreditar na sinceridade das falas, na possibilidade 

de que possam ser entendidas e de que os participantes consigam alcançar um 

entendimento com os demais sobre seu conteúdo; ter um quadro de referências 

comuns que possa ser definidor de afirmações válidas ou inválidas para que se 

possa atribuir veracidade às asserções; abrir mão de posições privilegiadas em 
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relação à verdade ou à melhor explicação e, por fim, assegurar uma igualdade de 

condições para que todos os interessados possam participar dos processos de 

argumentação (ARAGÃO, 2002). 

A compreensão ocorre em um processo dialógico entre os sujeitos 

envolvidos. “Por isso a linguagem, desde a poética à lógica, passando pela retórica 

e pela dialética, é capaz de expressar (e identificar), tanto o perene como o mutável, 

nos permite distinguir o universal e o contingente, a potência e a atualidade, o 

possível e o necessário” (AYRES, 2008, p. 162). 

Segundo Ayres (2008, p. 166), a elaboração dessa compreensão da 

linguagem, tem algumas consequências relevantes, a saber: 

 
- o compreender/interpretar mediado pela linguagem é sempre 
participar de um diálogo; 
- um diálogo é sempre conduzido por uma linha de argumentação 
que une uma fala a outra, por um sentido geral (uma totalidade 
compreensiva) onde cada fala ganha significado; 
- o sentido de um diálogo não está dado a priori e nem está na 
posse de nenhum dos seus participantes, mas vai sendo tecido à 
medida que transcorre o diálogo; 
- em consequência, nos aproximamos mais do sentido de um 
diálogo quanto mais ele esteja em curso e quanto mais participamos 
dele. 

 

Para Ayres (2007; 2008), ao repensar os regimes de validade e territórios de 

aplicação dos conhecimentos no campo da saúde, muitos aspectos relacionados às 

práticas de saúde podem ser estudados na abordagem hermenêutica. 

 
Como apreender e trabalhar racionalmente os aspectos éticos, 
morais, políticos, subjetivos indissociavelmente imbricados na 
compreensão da realidade e nas decisões que orientam 
cotidianamente nossa busca de uma ‘Boa Vida’ em relação à saúde? 
Podemos buscar, junto e mais além dos conhecimentos científico-
tecnológicos, algum outro tipo de conhecimento racional com relação 
a esses aspectos? Quando se trata de buscar regularidades nas 
relações meios-fins, a linguagem das relações necessárias (ou quase-
necessárias) nos conduz de certeza em certeza até a produção de 
novas certezas? Porém, qual será a linguagem que nos deve orientar 
quando a preocupação está voltada para a racionalidade prática das 
ações de saúde? É exatamente essa linguagem que a hermenêutica 
filosófica, essa espécie de herdeira contemporânea da filosofia 
prática, vem buscando. E é com base nela que vamos procurar 
respostas para pensar, no interior das práticas de saúde, o lugar e as 
exigências de sua racionalidade propriamente prática (AYRES, 2008, 
p. 165). 
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Ayres (2008) refere-se a dois planos imbricados a serem distinguidos nessa 

tarefa. Primeiro, é necessário identificar as pretensões/exigências normativas 

ocorridas no encontro entre sujeitos na ação de saúde, ou seja, os horizontes 

socialmente validados que norteiam “a boa coisa a fazer” nesses encontros. Em 

seguida, é preciso ter claro que o compartilhamento normativamente construído para 

as interações subjetivas entre os atores não anula os modos singulares como cada 

indivíduo vive, interpreta, reconstrói e expressa essas exigências e condições 

normativas. A singularidade é traço constitutivo da subjetividade, o que requer 

compartilhamento de horizontes normativos; esse mesmo horizonte permite a 

construção e expressão dessa singularidade – a dialética de alteridade-identidade, a 

qual realiza a construção dos horizontes normativos e seu contínuo movimento e 

transformação. 

Como dispositivo compreensivo-interpretativo e referência normativa para 

as práticas de saúde, de forma que o encontro entre as famílias e os profissionais de 

saúde se dê com base na expressão das singularidades de ambos, compartilhando 

horizontes, é necessário ultrapassar a busca do êxito técnico e adotar, no 

relacionamento com a criança e a família, atitudes compreensivas no processo de 

cuidar. 

Ayres (2009c) lembra que na área de saúde é preciso repensar o cuidado, o 

qual não pode ser movido unicamente pela racionalidade técnica; é preciso buscar 

que o êxito técnico se articule ao sucesso prático, sem deixar que a técnica substitua 

o encontro e o diálogo, almejando a qualidade do encontro. 

Mello e Lima (2009), tematizando sobre as bases conceituais hermenêuticas 

para o cuidado de enfermagem à criança, afirmam que uma perspectiva integradora 

implica em indissociabilidade das ações curativas, preventivas e promocionais da 

saúde, devendo-se construir espaços de cuidado da criança no contexto da família. 

Propõem que a enfermagem em saúde da criança lide articuladamente com o êxito 

técnico e o sucesso prático na longitudinalidade do cuidado, valorizando a sabedoria 

prática, os interesses das pessoas que se cuida, o que implica responsabilidade por 

atitudes cuidadoras, tendo, como centralidade, o diálogo, cujo sentido hermenêutico 

é o de fusão de horizontes, da constituição de compartilhamentos, da familiarização 

e apropriação mútua daquilo que é desconhecido no outro. 

Na aproximação hermenêutica, com o intuito de compreender o cuidado em 

saúde, Ayres (2008) convida para algumas articulações relevantes: as verdades 
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acerca do sentido prático dos processos saúde-doença e das ações de saúde só 

nos serão acessíveis por meio de uma hermenêutica dos diálogos em que já estão 

imersas essas narrativas, da compreensão das totalidades de sentido em que se 

movimentam essas narrativas; considerar o modo próprio como podemos identificar 

e compreender as identidades e relações com as quais lidamos cotidianamente nas 

ações de saúde; o ato de cuidar envolve uma dimensão prática que requer a 

aplicação de um conjunto de saberes e juízos a situações particulares, requer a 

dialética da compreensão-interpretação-aplicação; sempre há no ato assistencial 

uma dimensão hermenêutica, a necessidade de saber como determinados saberes 

gerais podem ser aplicados a um indivíduo concreto, ou seja, investir no encontro 

terapêutico, resgatar sua dignidade é tarefa relevante para a melhoria da qualidade, 

da eficácia e da efetividade da assistência. 

Dessa forma, consideramos que no campo da saúde coletiva e, em 

especial, na atenção primária em saúde às crianças menores de cinco anos, uma 

aproximação hermenêutica pode orientar a compreensão e, por sua vez, a 

transformação das ações de saúde desde a perspectiva de sua racionalidade 

prática. O desafio aqui é, ao identificar o caminho percorrido pelas crianças menores 

de cinco anos e suas famílias que estejam hospitalizadas com doenças respiratórias, 

conseguir compreender as barreiras para a resolutividade do cuidado prestado ao 

nível da atenção básica às crianças com doenças de internação evitável. Neste 

estudo, nosso interesse prático é compreender como ocorre o encontro de cuidado 

entre os profissionais de saúde e famílias que trazem suas crianças para 

atendimento de saúde. 
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5 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 

5.1 Local do estudo 

 

 

O local do estudo está caracterizado a partir de uma descrição da localização 

da cidade e da rede de serviços de saúde do município. A cidade de Cascavel 

localiza-se na região oeste do estado do Paraná, distante 500 km da capital, com 

286.172 habitantes (IBGE, 2010), sendo que destes, 23.470 são menores de cinco 

anos, ou seja, 8,2% da população. É um importante centro agro-comercial, fazendo 

parte do Mercosul. O índice de Gini4 é de 0,590 e a renda per capita é de 347,01 

reais (IPARDES, 2010). É um dos centros educacionais do Estado, contando com 

sete instituições de ensino superior; destas, uma universidade pública estadual e as 

demais privadas. É sede da 10ª Região Administrativa de Saúde do Estado do 

Paraná, formada por 24 municípios, constituindo-se no município de referência para 

os demais no setor saúde (CASCAVEL, 2009). 

 Na atenção à saúde, Cascavel tem uma ampla rede de serviços incluindo 

unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família urbanas e rurais; 

unidades de pronto-atendimento continuado ao nível da atenção secundária (no 

município, denominadas Posto de Atendimento Continuado – PAC, mas 

nacionalmente sendo chamadas Unidades de Pronto-atendimento ou UPAs, desde 

2008); centro regional de especialidades; clínicas privadas das mais diversas 

especialidades e hospitais, tanto privados, conveniados ao Sistema Único de Saúde, 

quanto públicos e filantrópicos. 

 O presente estudo foi desenvolvido a partir da unidade de internação 

pediátrica do hospital público estadual, que mantém convênio com o SUS e é 

hospital universitário para os cursos de graduação da área de saúde (medicina, 

enfermagem, fisioterapia, farmácia e odontologia) da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná – UNIOESTE. Constitui-se ainda como campo de prática para 

alunos provenientes dos diversos cursos de graduação das demais instituições 
                                                
4 Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos, segundo a renda domiciliar per 
capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 
mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da 
sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula) (PNUD, 2001). 
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privadas e cursos técnicos da área de saúde oferecidos na cidade de Cascavel. A 

escolha deste campo para o primeiro contato com as famílias deve-se ao fato de ser 

um hospital público, referência para internação hospitalar para as unidades básicas 

de saúde do município e região, e, também, por possuir uma unidade de internação 

pediátrica cujas mães e/ou outros familiares permanecem com os filhos durante o 

período de hospitalização da criança.  

É um hospital de médio porte, de referência para a região Oeste do estado do 

Paraná, com uma estrutura de 173 leitos, dos quais 149 de internamentos em 

diversas especialidades, 10 leitos no setor de terapia intensiva neonatal e 14 leitos 

de terapia intensiva geral, sendo o único hospital público das regiões Oeste e 

Sudoeste do Paraná, com 100% de seus leitos destinados a pacientes do SUS 

(UNIOESTE, 2009). 

 A unidade de alojamento conjunto pediátrico está situada em um dos blocos 

do andar térreo e é de fácil acesso aos profissionais, clientes e visitantes. Atende 

crianças com patologias clínicas de todas as especialidades e as submetidas a 

intervenções cirúrgicas de toda natureza. Tem capacidade para 26 leitos, entre 

berços para criança de 0 a 5 anos e camas-leito para os demais. Nesta unidade são 

internadas crianças a partir de 29 dias até 14 anos, sendo que aquelas de até 28 

dias são internadas na unidade de cuidados intermediários e, as com mais de 14 

anos, na unidade de clínica médica, juntamente com adultos, ambos os serviços 

localizados em outros andares do hospital. 

 As enfermarias da pediatria consistem em quartos com três leitos (nos casos 

de cama-leito) e com quatro leitos (quando berço), todas com banheiros privativos 

para as crianças e acomodações para as mães do tipo poltronas reclináveis. Além 

das enfermarias, há na unidade uma sala de procedimentos, uma sala de recreação 

e um play-ground com solário. Há também um posto de enfermagem onde são 

realizadas as atividades burocráticas da unidade, uma sala de preparo de 

medicação, anexa ao posto, sala de expurgo, rouparia, copa e depósito de material 

de limpeza. 

 Os demais locais de estudo não serão descritos nesse momento, em função 

de dependerem da abordagem inicial da díade família/criança para traçar o caminho 

percorrido na busca por atendimento no sistema de saúde do município até culminar 

na hospitalização. Prevê-se que tenham passado por unidades básicas de saúde, 

unidades de saúde da família e pronto-atendimento continuado. Assim, conforme 
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essas unidades forem sendo relatadas, serão descritas como locais de estudo, tanto 

no que diz respeito à estrutura física quanto material e de recursos humanos. O 

processo de trabalho, necessariamente, será contemplado na descrição dessas 

unidades face à sua relação com o objeto do estudo. 

 

 

5.2 Procedimentos éticos 

 

 

De acordo com a Resolução nº 196/MS que regulamenta a realização de 

pesquisas envolvendo seres humanos (CONEP, 1998), é preciso que o pesquisador 

esteja ciente dos preceitos éticos básicos que devem ser seguidos em todas as 

etapas da pesquisa: autonomia (consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, 

tratando-os em sua dignidade, respeitando-os em sua autonomia e defendendo-os 

em sua vulnerabilidade); beneficência (ponderação entre riscos e benefícios); não 

maleficência (garantia que danos previsíveis serão evitados); justiça e equidade 

(relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos da 

pesquisa). 

Com relação aos procedimentos éticos, solicitamos formalmente às 

instituições autorização para desenvolvimento da pesquisa de campo, enviando 

ofícios de solicitação juntamente com uma cópia do projeto. Obtivemos a aprovação 

da Secretaria Municipal de Saúde por meio de ofício e, no caso do Hospital 

Universitário do Oeste do Paraná, seguimos o protocolo de apreciação de pesquisa 

naquela instituição e, após sua aprovação, encaminhamos o projeto de pesquisa 

para apreciação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

UNIOESTE, obtendo aprovação sob parecer nº 245/2009-CEP (Anexo C). Para cada 

entrevistado (familiar e profissional), elaboramos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndices A e B) para que pudessem optar e anuir, caso decidissem 

pela participação nesta investigação. 
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5.3 Participantes do estudo 

 

 

São participantes do estudo os acompanhantes de crianças menores de 

cinco anos de idade, internadas na Unidade de Alojamento Conjunto Pediátrico do 

HUOP, com diagnóstico de doença respiratória não crônica. A partir destes 

participantes, buscamos os demais sujeitos do estudo, ou seja, profissionais de 

saúde, dependendo do local por onde essa criança tenha passado para conseguir 

atendimento em saúde. 

Foram critérios de seleção para as díades acompanhante/criança: a) ter 

atendimento anterior à hospitalização pelo mesmo motivo na rede de serviços de 

atenção básica que compõe o SUS no município; b) ser residente na zona urbana do 

município de Cascavel – PR e c) ser acompanhante em condições de prestar as 

informações necessárias para a pesquisa. Foram excluídos aqueles que estiveram 

internados com as mesmas hipóteses diagnósticas, mas que: a) buscaram 

atendimento diretamente no pronto-socorro da instituição, já com agravamento do 

quadro de saúde, sem ter procurado a unidade de atenção básica primeiramente e 

b) buscaram atendimento no serviço de atendimento móvel de urgência- SAMU e 

foram trazidas para o hospital devido ao agravamento das condições de saúde, 

culminando na hospitalização. 

Participaram ainda do estudo os profissionais de saúde, médicos e 

enfermeiros que compõem os recursos humanos da rede básica de atenção e os 

enfermeiros da unidade de alojamento conjunto pediátrico do HUOP. Os critérios de 

seleção para os profissionais de saúde foram: a) fazer parte da equipe de 

atendimento a crianças de unidades básicas de saúde ou unidades de saúde da 

família, da zona urbana, do município de Cascavel – PR e b) atender crianças em 

seu cotidiano de trabalho. 

Quanto à determinação do número de participantes, o investigador que 

trabalha com abordagem qualitativa não pode esquecer que não estuda um 

somatório de depoimentos. De acordo com Minayo (2008), a práxis compreensiva 

pode até utilizar critérios numéricos (número de entrevistas), mas não 

necessariamente será este o definidor de relevâncias, muitas vezes esclarecidas 

pela fala de um ou de poucos interlocutores. A unidade de significação não é 

composta pela soma das respostas de cada indivíduo, mas se constrói por 



107 
 

 

significados que conformam uma lógica própria do grupo, ou mesmo suas múltiplas 

lógicas. Desta forma, em uma pesquisa qualitativa, o pesquisador preocupa-se 

menos com a generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a 

diversidade no processo de compreensão. Uma amostra qualitativa ideal é a que 

reflete a totalidade das múltiplas dimensões do objeto de estudo. Utilizaremos, como 

critério de encerramento, a resposta às nossas questões do estudo, o atendimento 

aos nossos objetivos, ou seja, o entendimento de que o conhecimento obtido no 

campo possibilitou a compreensão da lógica interna do grupo ou coletividade do 

estudo. Em outras palavras, o número de participantes foi determinado quando 

reunimos condições de, a partir dos dados, obter subsídios para compreender o 

fenômeno estudado. 

 

 

5.4 Instrumentos e coleta dos dados 
 
 

Dada a multiplicidade de fatores determinantes e a complexidade do 

fenômeno investigado, adotamos a triangulação de técnicas. Nesse sentido, 

utilizamos a entrevista semiestruturada, a análise documental, a observação e o 

mapa falante. Sobre a triangulação, Leopardi (2002) menciona que esta consiste em 

um processo relacionado à coleta de dados em que o investigador procura utilizar 

fontes ou técnicas diferentes, obtendo vias distintas de acesso aos dados, afirmando 

que 

 
[...] é mais que classificação, confiabilidade e validação convergente, 
pois elementos do contexto são iluminados. Neste sentido, a 
triangulação pode ser usada não somente para examinar o mesmo 
fenômeno de múltiplas perspectivas, mas também enriquecer a 
compreensão sobre uma situação investigada. Os problemas com 
lacunas e falhas que um só método ou técnica poderiam derivar são 
minimizados ou até eliminados, uma vez que as debilidades de cada 
método sozinho são compensadas (LEOPARDI, 2002, p.220). 

 

Ainda nesse sentido, Minayo, Assis e Souza (2005) ressaltam que a 

triangulação não é um método em si, mas uma estratégia de pesquisa que se apoia 

em métodos científicos testados e consagrados, devendo ser escolhida como 

abordagem teórica de forma a contribuir para o aumento do conhecimento do 
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assunto e atender aos objetivos que se quer alcançar. Quanto ao conceito de 

triangulação em pesquisa qualitativa, “várias técnicas qualitativas são utilizadas e 

combinadas, visando a produzir um conhecimento mais aprofundado da realidade” 

(MINAYO; ASSIS; SOUZA, 2005, p. 91). 

A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo da pesquisa 

qualitativa e, por meio dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos 

atores sociais. Essa técnica caracteriza-se por uma comunicação verbal que 

reafirma a importância da linguagem e do significado da fala e também como um 

meio de coleta de informações sobre um determinado tema científico. Com esse 

procedimento, pode-se obter, além dos dados objetivos, os subjetivos, que se 

relacionam aos valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados 

(MINAYO, 1996). 

Na entrevista, a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera 

de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, especialmente na 

entrevista não estruturada, na qual não há a imposição de uma ordem rígida de 

questões. O entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações 

que detém, que são a verdadeira razão da entrevista, permitindo correções, 

esclarecimentos e adaptações que a tornam eficaz na obtenção das informações. A 

entrevista ganha vida ao se iniciar o diálogo (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

 Assim, nesta pesquisa consideramos que a entrevista semiestruturada é um 

dos meios que permitirá apreender nosso objeto de investigação, pois, ao mesmo 

tempo em que valoriza a presença do investigador, oferece as perspectivas 

possíveis para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade 

necessárias, enriquecendo a investigação. Este tipo de entrevista parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados na teoria que alimenta a prática do pesquisador; 

novos questionamentos vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante que, seguindo a linha de seu pensamento e de suas experiências, 

norteado pelo foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987). 

O roteiro para entrevista foi desenvolvido com base no PACTool, que é uma 

ferramenta projetada especificamente para avaliar a atenção primária elaborado por 

Starfield (2002). Propõe-se a avaliar aspectos denominados atributos da APS, 

compreendendo o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a 

coordenação, a centralidade do cuidado na família e a orientação comunitária. 
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Baseamos-nos nesse instrumento de avaliação, construído para pesquisas 

quantitativas, para elaboração de nossos instrumentos de coleta de dados, com 

enfoque qualitativo. Por esse instrumento é possível, segundo a autora, avaliar a 

concordância entre os usuários e os profissionais de atenção à saúde a respeito do 

alcance da atenção primária. Foi construído primeiramente para avaliar a atenção na 

APS para crianças e adolescentes e, posteriormente, adaptado para adultos. Sua 

validação no Brasil foi efetuada por Harzheim et al. (2006) e o manual para utilização 

do PCATool – Brasil publicado em 2010. 

Realizamos um teste piloto para avaliar se o roteiro respondia, com 

propriedade, ao objeto do estudo, sendo necessário realizar alterações no mesmo.  

Os participantes do teste piloto não foram incluídos no estudo. Ainda cotejamos os 

instrumentos com o documento “Manual do instrumento de avaliação da atenção 

primária à saúde – Primary Care Assessmen Tool – PACTool – Brasil” (HARZHEIM 

et al., 2010), que orienta a utilização dessa técnica de coleta de dados, não sendo 

necessárias alterações a posteriori. 

Após esta etapa, passamos à coleta de dados propriamente dita, cujo período 

compreendeu os meses de outubro de 2009 a junho de 2010. 

As entrevistas foram realizadas tanto com os acompanhantes das crianças 

internadas com diagnóstico de doença respiratória não crônica, em uma unidade de 

alojamento conjunto pediátrico de um hospital público no oeste do Paraná (Apêndice 

C), quanto com os profissionais de saúde (Apêndice D). Totalizaram onze 

entrevistas com familiares, onze com os profissionais médicos e enfermeiros da rede 

básica e duas com enfermeiros da instituição hospitalar, num total de vinte e quatro 

entrevistas. 

Em relação às entrevistas com os familiares de crianças hospitalizadas, nos 

dirigíamos ao familiar para uma primeira abordagem, nos apresentando, explicando 

sobre a pesquisa e convidando-o a tomar parte da mesma. Para identificação do 

participante, fizemos uma visita prévia à unidade para verificar todos os prontuários 

de crianças internadas e a adequação aos critérios de seleção. Semanalmente a 

unidade foi visitada, a cada dois dias, para verificar, na rotatividade de ocupação dos 

leitos, se havia a possibilidade de inclusão de novos sujeitos. Para aqueles que 

aceitaram participar, após a primeira abordagem, foi agendado um segundo contato, 

de acordo com a preferência dos mesmos. As entrevistas foram realizadas na 

unidade de ACP do HUOP, em local reservado, o que garantiu a privacidade do 
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encontro, geralmente na sala de estar da equipe de saúde, quando esta não estava 

em uso pelos funcionários da unidade. Cada entrevista somente teve inicio após a 

leitura, explicação e checagem do entendimento do TCLE pelos sujeitos, que 

assinaram os termos, recebendo uma cópia do documento, assinado também pela 

pesquisadora. 

Com relação às entrevistas com os trabalhadores de saúde, estes foram 

incluídos de acordo com os critérios de seleção já explicitados, ou seja, a partir dos 

locais citados pelas famílias como de primeira escolha para o cuidado de saúde da 

criança quando esta apresentou os primeiros sintomas da doença que culminou na 

hospitalização. Assim, se o familiar entrevistado citou, como unidade de primeira 

escolha, a UBS de seu bairro ou o PAC mais próximo, ou ambos, foram a estas 

unidades que nos dirigimos para verificar, nos registros, a passagem da família e da 

criança para atendimento, nas datas mencionadas pela família. 

Realizamos as entrevistas com os familiares e, em seguida, procedemos às 

entrevistas com os profissionais, procedimentos estes que foram sendo realizados 

de forma concomitante. Logo após a entrevista com o familiar, sua transcrição e 

releitura, nos dirigíamos ao serviço mencionado para verificar os documentos do 

atendimento, selecionar os sujeitos-profissionais e realizar a observação do 

funcionamento da unidade e as entrevistas. Somente após cumprirmos a obtenção 

do conjunto dos dados para uma criança e sua família, nos dirigíamos à próxima. 

Desta forma, identificamos os profissionais de saúde dos dois PAC’s do 

município, pois o serviço de pronto atendimento continuado foi citado pela maioria 

dos familiares; em relação às UBS’s, foram incluídas no estudo aquelas citadas o 

maior número de vezes pelos familiares, em função da quantidade de unidades e do 

cumprimento do prazo para realização da pesquisa, serviços esses que 

descrevemos e caracterizamos adiante. Além desses, dois profissionais da unidade 

de alojamento conjunto pediátrico foram entrevistados. 

Anteriormente ao contato com os profissionais, abordamos o coordenador 

da UBS para agendar um primeiro encontro com este, momento em que 

apresentamos a autorização da Secretaria de Saúde para a pesquisa e solicitamos a 

inserção da unidade na pesquisa. Realizamos entrevista com o coordenador sobre o 

funcionamento da unidade, conhecemos a estrutura física, recursos humanos e 

materiais de cada um dos serviços. Os dados obtidos nessas entrevistas foram 

utilizados somente para a caracterização das unidades do estudo e estão 
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identificados com sigla, por exemplo, cA (que significa coordenador A), cB, e assim 

por diante, até a última unidade. Os coordenadores não foram considerados sujeitos 

da pesquisa para a análise dos dados; contudo, como prestaram informações sobre 

as unidades de saúde, a estes também foi feito o convite para tomarem parte da 

pesquisa, explicando sua função específica, e também assinaram o TCLE, após 

termos feito a leitura e explanação do mesmo. Após essa primeira abordagem, 

realizamos a observação na unidade. O coordenador proporcionou a aproximação 

da pesquisadora com os profissionais, de forma que o convite para tomar parte da 

pesquisa fosse efetuado. As entrevistas com os profissionais de saúde que atendem 

crianças, de cada uma das quatro unidades elencadas para o estudo, foram 

realizadas em seus locais de trabalho, em data e horário previamente agendados. 

Assim como ocorreu com os familiares, cada entrevista somente teve inicio após a 

leitura, explicação e checagem do entendimento do TCLE pelos sujeitos, os quais 

assinaram os termos, recebendo uma cópia do documento, assinado pela 

pesquisadora. 

As entrevistas tiveram duração variável entre 30 minutos a uma hora. Foram 

gravadas, em sua maioria, com exceção de duas com profissionais enfermeiros que 

solicitaram à pesquisadora que anotasse suas respostas, pois se sentiriam 

constrangidos com a gravação, o que foi atendido. Após o registro em gravador 

digital, foram ouvidas repetidas vezes e transcritas. Para aqueles sujeitos que 

expressaram interesse em receber uma cópia transcrita das entrevistas, o que foi 

perguntado pela pesquisadora quando da coleta de dados, e que dispunham de 

correio eletrônico, foi enviada uma cópia do arquivo eletrônico das entrevistas, em 

um total de oito devoluções. As entrevistas cujas respostas foram anotadas pelo 

pesquisador tiveram sua leitura e confirmação pelos sujeitos logo após seu término, 

sendo que não manifestaram interesse em receber cópia das anotações. 

As falas dos sujeitos do estudo, a fim de garantir o anonimato e o sigilo de 

suas colocações, aparecem no texto identificadas com abreviações, da seguinte 

forma: no caso dos familiares (EF1, EF2, ... EF11 – Entrevista com familiar de 

número um e assim sucessivamente até a última entrevista, de número onze) e para 

os profissionais (EP1, EP2, ... EP13 – Entrevista com profissional de número um e 

assim sucessivamente até a última entrevista, de número treze). Optamos pela 

correção dos erros gramaticais na apresentação das falas, no que diz respeito à 

concordância dos tempos verbais, entre singular e plural e erros de ortografia, sem, 
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contudo, descaracterizar as falas dos sujeitos, mantendo-nos fiéis ao que foi 

expressado. 

Além da entrevista com os familiares, utilizamos o mapa falante para 

demonstrar o caminho percorrido pelos familiares na busca por cuidado em saúde 

para as crianças. 

A dinâmica de criatividade e sensibilidade do mapa falante consiste, de 

acordo com Monteiro (1999) e Pierantoni (2007), em uma adaptação de um método 

adotado desde a década de 70 do século passado, pela Fundação Colômbia 

Nuestra, em projetos com camponeses da América Latina. Foi realizada com 

acompanhantes de crianças hospitalizadas a fim de determinar o caminho percorrido 

em busca por atenção à saúde para as crianças antes da hospitalização. A 

operacionalização da dinâmica consiste no desenho da rede de relações que as 

pessoas estabelecem na comunidade para verem atendidos seus direitos de 

cidadania, partindo da percepção dos sujeitos envolvidos no processo. Por meio 

desta dinâmica, as relações estabelecidas entre os protetores e a comunidade, em 

geral, são visualizadas de modo a identificar os descaminhos, fontes de 

empoderamento e os recursos da comunidade e rede social que lançam mão para 

atender às necessidades de saúde das famílias com suas crianças em situação de 

doença. 

Cabral (1998; 2004) recomenda, para a condução da dinâmica, uma 

sequência de momentos, a saber: no primeiro – faz-se o acolhimento dos 

participantes da pesquisa, organizando o ambiente para o máximo de conforto, 

silêncio e privacidade, cuja disposição espacial deve ser feita de modo que todos se 

vejam e o material utilizado deve ser organizado em quantidade suficiente para 

todos. No segundo momento, cada participante se apresenta, a começar pela 

pesquisadora, garantindo aos participantes que seus nomes não serão divulgados e, 

para isto, sugere-se escolha de um pseudônimo escrito em um crachá. Esta forma 

de identificação é importante para facilitar a comunicação entre o grupo e para que o 

pesquisador situe as falas dos sujeitos na coletivização das experiências e na 

organização dos dados. Estes dois primeiros momentos ajudam na integração do 

grupo e favorecem sua construção como uma unidade em ação. 

O terceiro momento destina-se à explicação da dinâmica e seus objetivos, 

quando são disponibilizados os materiais para a confecção do mapa falante (papel 

em formato A4, canetas, lápis de cor, lápis cera, material de colagem, cartolina, 
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entre outros). No quarto momento, cada participante do grupo mostra o material que 

produziu no trabalho individual e enuncia esta experiência individual no plano 

coletivo. O quinto corresponde à análise coletiva e validação dos dados, pois neste 

momento a experiência individual produz um conhecimento que é comum ao grupo, 

baseado na dialogicidade. Esta fase corresponde à organização e à análise 

preliminar dos dados, pois se chega à síntese do que foi construído sistematizando 

as informações colhidas, de acordo com sua conformação espacial, criativa e 

sensível. Nesse estudo, essa técnica tem o objetivo de apreender, por meio da fala 

do familiar que acompanha a criança, auxiliada pelo desenho em mapa, qual foi o 

caminho percorrido pelas famílias em busca do atendimento para o problema de 

saúde de sua criança (Apêndice E). 

Realizamos duas vezes a dinâmica mapa falante, com seis familiares, três em 

cada encontro. A questão geradora do debate foi “Quais foram os caminhos 

percorridos e os recursos utilizados para atender às necessidades de cuidados de 

saúde para seus filhos”? As dinâmicas foram realizadas no dia 08/04/10, das 16h às 

17h30 e no dia 02/06/10, das 15h às 16h30, na sala de computadores da recreação 

do ACP, onde dispusemos uma mesa e quatro cadeiras, as folhas de papel A4 e 

caixas de lápis coloridos. Inicialmente, de acordo com a técnica, foi realizada a 

recepção, seguida do acolhimento, apresentação do ambiente e materiais 

disponíveis para a dinâmica. 

Em seguida, foi feita a apresentação dos participantes do grupo e explicados 

os objetivos da pesquisa e da dinâmica mapa falante e leitura do TCLE. Após 

confirmar o entendimento de todos sobre sua participação na pesquisa, foi assinado 

o TCLE, sendo uma via desse fornecida ao familiar. As crianças não participaram da 

dinâmica, sendo necessário que providenciássemos cuidadores para as mesmas. 

Para isso, a pesquisadora solicitou à chefia da unidade permissão para estender o 

horário de visitas dos demais familiares que permaneceram com as crianças durante 

a realização da dinâmica com a mãe acompanhante. 

No terceiro momento da dinâmica foi desenvolvida a enunciação e discussão 

da questão geradora de debate, de forma que as mães pudessem desenvolver seus 

mapas com foco na questão posta para discussão. No quarto momento foram 

apresentadas as produções artísticas do mapa falante, elaboradas individualmente, 

com a explanação de cada participante sobre seu desenho. As falas sobre os 

desenhos e a questão geradora do debate propiciaram o quinto momento, no qual 
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foi realizada a síntese das produções individuais e a validação. A discussão foi 

gravada, as falas transcritas e os desenhos escaneados. 

Além dessa dinâmica, desenvolvemos ainda, como técnica de coleta de 

dados, a observação nos serviços mencionados pela família na procura por 

atendimento de saúde para suas crianças. 

A observação possibilita descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos, 

construindo cadeias de significado. É possível acompanhar e registrar os 

movimentos, as ações e os discursos de um indivíduo ou grupo e as relações que se 

estabelecem naquele espaço e tempo focalizados. Pelo contato direto com o 

fenômeno, o observador capta informações sobre a realidade dos sujeitos 

observados em seus próprios cenários naturais (MINAYO, 1996; GONÇALVES, 

1994). Os registros foram efetuados em diário de campo e contemplaram duas 

partes: uma descritiva e outra reflexiva, de acordo com a proposição de Bodgan e 

Biklen (1994). 

Foram observadas as unidades básicas de saúde do bairros Jardim Floresta 

e Santa Cruz e as duas unidades de pronto-atendimento continuado, PAC I e PAC II, 

conforme apontado pelas famílias. O roteiro da observação encontra-se descrito no 

Apêndice F. Contemplamos os aspectos descritos por Starfield (2002) para 

avaliação da atenção primária em saúde nesses locais, observando-se os atributos 

da APS, a estrutura física da unidade e o processo de trabalho, especificamente do 

enfermeiro e do médico pediatra, durante o período de uma semana, em dias 

alternados, para cada um dos serviços, nos meses de maio e junho, durante o 

horário de funcionamento das unidades básicas e durante períodos alternados nos 

PACs que funcionam 24 horas. 

Contamos também com os prontuários das crianças, nos quais buscamos 

informações sobre a confirmação diagnóstica e estabelecimento do itinerário 

terapêutico. Para tanto, desenvolvemos um instrumento próprio (Apêndice G) para 

obtenção unicamente dos dados que dizem respeito ao estudo. 

A pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 

tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa, onde o primeiro passo é a exploração das fontes documentais 

(GIL, 1995). A análise documental pode se constituir em uma técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 
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outras técnicas, como no caso deste trabalho, seja desvelando aspectos novos de 

um tema ou problema. 

 O conjunto de dados obtidos foi digitado e organizado em arquivos separados 

por técnica de coleta de dados; posteriormente, fizemos o agrupamento dos 

mesmos, de acordo com o descrito na trajetória interpretativa dos dados, 

apresentada a seguir. 

 
 
5.5 Análise dos dados 

 

 

Na trajetória interpretativa (MINAYO, 2008), seguimos os seguintes passos: 

a) ordenação dos dados que englobou todas as técnicas de coleta de dados 

utilizadas, ou seja, resultados das entrevistas, da observação, da análise 

documental e dos mapas falantes. Incluiu: transcrição das entrevistas, dos mapas 

falantes, das observações e dos dados dos prontuários; releitura do material e 

organização dos relatos em determinada ordem. Essa fase resultou uma primeira 

classificação, possibilitando ao investigador um mapa horizontal de suas 

descobertas; 

b) classificação dos dados com a leitura horizontal e exaustiva do material empírico, 

ou seja, etapa inicial de contato com o material de campo que exigiu uma leitura de 

todo o material empírico, anotando-se as primeiras impressões do pesquisador, 

iniciando-se, assim, a busca de coerência interna das informações. Esse exercício 

inicial permitiu apreender as estruturas de relevância e as ideias centrais. Essa 

atenção sobre o material ajudou o pesquisador a construir as categorias empíricas, 

que foram posteriormente confrontadas com as categorias analíticas, teoricamente 

estabelecidas como balizas de investigação, buscando as interrrelações e 

interconexões entre elas e leitura transversal de cada sub-conjunto e do conjunto em 

sua totalidade. O processo é do recorte do material empírico em unidade de sentido, 

estruturas de relevância, tópicos de informação ou temas. 

No processo classificatório, o pesquisador separa temas, categorias ou 

unidades de sentido, unindo as partes semelhantes, buscando perceber as 

conexões entre elas e guardando-as em códigos ou gavetas. Num segundo 

momento, o pesquisador faz um uma síntese de suas classificações, agrupando tudo 
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em número menor de unidades de sentido, buscando compreender e interpretar o 

que foi exposto como mais relevante e representativo pelo grupo estudado. A 

relevância de algum tema permite ainda refinar o processo classificatório, sendo 

definido pela reflexão sucessiva do pesquisador (a partir da elaboração teórica e da 

evidência dos fatos de campo). As múltiplas gavetas são reagrupadas em torno de 

categorias centrais, segundo uma lógica unificadora. A análise final tece uma 

reflexão sobre o material empírico, entendendo a investigação social enquanto 

processo de produção e produto, sendo, ao mesmo tempo, uma objetivação da 

realidade e uma objetivação do investigador que se torna também produto de sua 

própria produção. O material empírico é, ao mesmo tempo, o ponto de partida e de 

chegada da investigação. Esse movimento incessante, que se eleva do empírico 

para o teórico e vive-versa, que dança entre o concreto e o abstrato, entre o 

particular e o geral, é o verdadeiro movimento dialético visando ao concreto pensado 

(MINAYO, 2008). 

 

 

5.5.1 Plano de análise 

 

 

 Elaboramos o seguinte quadro para sintetizar a análise do material empírico a 

partir do relato dos familiares e profissionais entrevistados, do registro da síntese dos 

mapas falantes, do registro das observações e dados dos prontuários. 

 

Quadro 1 – Plano de análise 

Categorias: Cuidado, vulnerabilidade e 

a hermenêutica em Saúde 

Objetivos específicos da análise 

Do cuidado: “uma compreensão 

filosófica e uma atitude prática frente ao 

sentido que as ações de saúde adquirem 

nas diversas situações em que se 

reclama uma ação terapêutica, isto é, 

- identificar o cuidado recebido pelas 

crianças com problemas respiratórios, 

nos diferentes serviços nos quais 

recebeu atendimento em saúde 

anteriormente à hospitalização, a partir 
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uma interação entre dois ou mais sujeitos 

visando o alívio de um sofrimento ou o 

alcance de um bem-estar, sempre 

mediada por saberes especificamente 

voltados para essa finalidade” (AYRES, 

2009c, p. 42). A superação da relação 

sujeito/objeto no ato assistencial em 

saúde, visto como diálogo possível entre 

diferentes, com um norte prático, técnico, 

mas ético, afetivo, estético. A atitude 

cuidadora expandida para a totalidade 

das reflexões e intervenções no campo 

da saúde. 

dos relatos dos familiares e dos 

profissionais; 

- conhecer os elementos que tornam a 

assistência eficaz/ineficaz para evitar a 

internação hospitalar de crianças com 

problemas respiratórios, cuja assistência 

poderia ocorrer de forma resolutiva nos 

serviços de atenção básica. 

Da vulnerabilidade: “o movimento de 

considerar a chance de exposição das 

pessoas ao adoecimento como a 

resultante de um conjunto de aspectos 

não apenas individuais, mas também 

coletivos, contextuais, que acarretam 

maior susceptibilidade à infecção e ao 

adoecimento e, de modo inseparável, 

maior ou menor disponibilidade de 

recursos de todas as ordens para se 

proteger de ambos” (AYRES et al., 2003, 

p. 123). 

- analisar as causas de hospitalização de 

crianças de zero a quatro anos no 

Alojamento Conjunto Pediátrico do 

Hospital Universitário do Oeste do 

Paraná, no município de Cascavel, 

Paraná, Brasil, no período de 2005 a 

2009. 

Da hermenêutica em saúde: 

Giros paradigmáticos: de sujeito para 

intersubjetividades; de controle técnico 

para sucesso prático; de tratar para 

cuidar. Centralidade hermenêutica da 

categoria cuidado: movimento, interação, 

identidade/alteridade, plasticidade, 

- compreender como se dá a relação de 

cuidado na perspectiva de acolhimento, 

vínculo e responsabilização no encontro 

entre sujeitos, a partir dos relatos de 

familiares e profissionais e da 

observação dos serviços. 
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projeto, desejo, temporalidade, não-

causalidade e responsabilidade como 

elementos da discussão do cuidado no 

plano das práticas de saúde. A 

compreensão hermenêutica das relações 

entre linguagem, conhecimento e práxis e 

sua aplicação na área da saúde. 

 

 Partindo da organização dos discursos e dos registros de observação e 

documentos e tomando por base o quadro analítico apresentado elegemos categorias 

empíricas e organizamos narrativas a partir das quais passamos a apresentar os 

resultados e a discussão. 
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6 Apresentação dos resultados 

e discussão – caracterização 

dos serviços , dos sujeitos do 

estudo e análise documental 
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6 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 
6.1 Caracterização do serviço de saúde pública no município de Cascavel - PR 

 

 

Os dados apresentados nessa etapa do trabalho foram obtidos a partir de 

entrevista com o Assessor de Gestão de Projetos e Investimentos em Saúde da 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Cascavel e Diretora do 

Departamento de Atenção à Saúde do mesmo órgão, no dia 1º de outubro de 2009, 

com duração de três horas. Os entrevistados conferiram as informações aqui 

descritas, com leitura após a transcrição, confirmando sua veracidade. 

 

 

6.1.1 Histórico e organograma atual dos serviços de saúde 
 
 

A secretaria de saúde tem passado por um processo de permanente 

reestruturação desde o começo do SUS e, mais intensamente, a partir de 1998. A 

antiga Secretaria da Saúde e Bem estar social dividiu-se em duas e a secretaria de 

saúde passou a ter três departamentos: o administrativo, de saúde e o departamento 

de assistência social. Assim, a Secretaria de Saúde desvinculou-se da ação social, 

embora tenha permanecido com essa função em sua estrutura. Nesta época, o 

serviço contava somente com as unidades básicas de saúde e clínicas 

odontológicas, tendo, aproximadamente, 500 funcionários. Atualmente, são 

aproximadamente 1800 funcionários. 

Em 1998 foi feita a divisão da atenção em saúde por distritos sanitários, 

sendo que o gerente distrital agia como um anteparo para os problemas, com a 

função de controlar aqueles existentes no nível prático. Assim, as informações da 

demanda ficavam nele represadas, embora o nível de decisão não estivesse ali. O 

serviço funcionou dessa forma até 2004; começou com quatro distritos sanitários, os 

quais, posteriormente, foram agrupados em dois. No final de 2004, foi iniciada uma 
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discussão entre os gestores para organizar a assistência a saúde a partir de linhas 

de atenção. 

Em outubro de 2009 foi aprovado, pela Câmara de Vereadores do município, 

o organograma que, na prática, estava em vigor desde 2005. Assim, a Secretaria de 

Saúde ficou organizada a partir de três departamentos: administrativo – com as 

atribuições de gerência de informação, de compras, prestações de contas, 

regulação, controle e auditoria; vigilância à saúde – que agrega as três vigilâncias, e 

a divisão de informação e de atenção à saúde – que é o agente integrador dos 

demais e está organizado por meio de sete linhas de atenção: assistência 

farmacêutica; divisão de apoio diagnóstico; atenção básica; atenção especializada; 

atenção às urgências; saúde mental e saúde bucal. Nessas linhas de atenção, há 

subdivisões, pois o que foi aprovado no organograma foi a primeira linha de 

hierarquia, com os cargos definidos. Nas demais, há plasticidade para modificar. 

Todas essas funções estão dispostas no organograma apresentado no Anexo D. 

 
 
6.1.2 A capacidade instalada de atenção à saúde no município 

 

 

O município está habilitado junto ao Ministério da Saúde na modalidade de 

gestor municipal da atenção básica em saúde. Segundo dados disponíveis no site 

do município, relativos à prestação de contas do terceiro trimestre de 2010, a média 

percentual de aplicação de recursos em saúde para o ano de 2010, foi de 25,5%, 

sendo que a EC nº 29 determina um repasse mínimo de 15%, ou seja, o 

investimento em saúde no município foi maior  que o mínimo estabelecido por lei. O 

total geral de repasse para o Fundo Municipal de Saúde foi no valor de R$ 

19.095.065,25, representando, aproximadamente R$ 66,72 por habitante/ano 

(CASCAVEL, 2011). 

Atualmente são 32 unidades, sendo 10 equipes do Programa Saúde da 

Família (PSF): duas em área urbana e oito unidades na área rural (Navegantes, 

Sede Alvorada, Morumbi – duas equipes e o único, na área urbana, Juvinópolis, Rio 

do Salto, Santa Bárbara, São Francisco, São João e São Salvador) e 22 unidades 

básicas de saúde (Aclimação, Cancelli, Claudete, Faculdade, Guarujá, Palmeiras, 

Parque São Paulo, Parque Verde, Santa Cruz, Santa Felicidade, Santos Dumont, 
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Vila Tolentino, XIV de Novembro, São Cristovão, Cascavel Velho, Cataratas, 

Colméia, Floresta, Interlagos, Los Angeles, Pacaembu e Periollo) (CASCAVEL, 

2010). Há ainda 13 unidades especializadas, o Ambulatório de Gestação de Alto 

Risco, o Laboratório Municipal (ambos na mesma área física), os Pronto 

Atendimentos Continuados - PAC I e PAC II, o Centro Especializado de Doenças 

Infecto Parasitárias – CEDIP (na mesma área física do PAC I), o Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil – CAPS i, o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, o 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD, o Centro de Atenção 

em Saúde Mental – CASM, as Farmácias Básicas I e II e as Farmácias Populares I e 

II. 

O município dispõe de 31 clínicas odontológicas que desenvolvem ações do 

programa de saúde bucal e outras oito clínicas conveniadas que prestam assistência 

odontológica de atenção básica à população adulta. Para atenção especializada, 

possui convênio com uma universidade pública, que atende às especialidades de 

endodontia, prótese, cirurgia bucomaxilofacial e periodontia. 

Tem ainda, como unidades de atenção a saúde, o Centro Especializado de 

Atenção à Saúde do Neonato, Criança e Adolescente (CEACRI), destinado ao 

atendimento especializado, considerado ambulatório de nível secundário na rede, 

com atenção médica, fonoaudiológica, psicológica, nutricional, fisioterápica, de 

enfermagem e serviço social, dentre outras. 

O município conta com um Centro Regional de Especialidades (CRE), que 

funciona como Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (CISOP), 

atendendo os 25 municípios participantes do consórcio, por meio de cotas de 

consulta previamente estabelecidas, sendo que Cascavel possui 52,2% das 

consultas ofertadas e os 47,8% restantes são divididos entre os demais. 

Na linha de atenção às urgências, possui o Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), cujo objetivo é atender às emergências clínicas, obstétricas e 

psiquiátricas, e o Serviço de Atenção ao Trauma em Emergência (SIATE), na 

atenção aos traumas. 

Conta também com o Programa de Atendimento Intradomiciliar (PAID), 

programa de internação domiciliar com acompanhamento da equipe de saúde, no 

qual os procedimentos são realizados no domicilio do paciente. 

Por meio de sua estrutura organizacional, a Secretaria de Saúde do município 

desenvolve atualmente os seguintes programas de atenção à saúde: Programa 
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Anjos da Guarda; Programa Corpo e Vida; Programa de Combate às Carências 

Nutricionais; Programa de Controle de Endemias; Programa de Controle de 

DST/AIDS; Programa de Planejamento Familiar; Programa de Prevenção do Câncer 

de Mama e de Útero; Programa de Prevenção de Diabetes e Hipertensão Arterial; 

Programa de Redução de Danos à Saúde pelo Uso de Drogas; Programa de Saúde 

do Trabalhador; Programa de Suplementação de Ferro; Programa Nacional de 

Imunização; Programa Ninar; Programa Clínica do Bebê; Programa Assistência 

Odontológica para Gestantes e Programa de Bochecho com Flúor. 

A rede hospitalar oferece 353 leitos SUS em sete hospitais gerais (Hospital 

Nossa Senhora da Salete, Hospital Policlínica, Hospital Santa Catarina, Hospital São 

Lucas, Hospital Universitário, Hospital Dr. Lima e Centro Hospitalar Gênesis) e três 

especializados (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer – 

UOPECCAN, Centro Especializado de Doenças Infecto Parasitárias – CEDIP e 

Centro de Oncologia - CEONC), de um total de 958 leitos disponíveis. Isso 

representa 0,003 leitos por pessoa somente considerando a população do município 

e não da região dos 25 municípios para os quais Cascavel é referência em 

hospitalização. 

O município dispõe ainda de dois serviços especializados não 

governamentais conveniados à Secretaria Municipal de Saúde: o Centro de 

Atendimento Especializado Claudemir Conhaque (CENTRINHO), cuja mantenedora 

é a Associação de Portadores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel (APOFILAB), de 

caráter assistencial aos portadores de má formação crânio-facial e distúrbios na 

comunicação e aprendizagem, associados às lesões palatais; e a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Cascavel (APAE), que é composta pela Escola 

de Educação Especial Dr. Luiz Pasternak, Escola de Educação Especial Valéria 

Meneghel e a Casa Lar para jovens órfãos em situação de abandono. 

Em termos de recursos humanos para a saúde no município de Cascavel, 

segundo dados do DATASUS (2010c), em relação aos profissionais médicos, o 

município dispõe de 2.428, sendo que destes, somente 1926 atendem ao SUS, o 

que representa 8,2 e 6,5 médicos por mil habitantes, respectivamente. Quanto aos 

enfermeiros, são 241, dos quais 214 trabalham junto ao SUS, representando 0,8 e 

0,7 enfermeiros por mil habitantes, respectivamente. 
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6.1.3 Organização do processo de trabalho 

 
 

Nas unidades básicas de saúde, maioria no município, o atendimento é 

realizado por uma equipe mínima composta por médicos, enfermeiros, técnicos ou 

auxiliares de enfermagem, equipe de apoio e agentes comunitários de saúde, 

mesmo naquelas que não são unidades de saúde da família. A maioria das unidades 

tem um único enfermeiro e ele é o responsável pelas ações individuais e coletivas, 

além da gestão. O foco das ações das unidades são os procedimentos centrados 

nos profissionais, tais como consultas para os profissionais médicos, atendimentos 

de enfermagem para os enfermeiros e equipe de enfermagem, avaliações sociais 

em consultas para os assistentes sociais, procedimentos odontológicos para os 

odontólogos e assim por diante. 

O atendimento prestado inclui as consultas médicas agendadas, imunizações, 

curativos, inalações, dispensação de medicamentos e atendimentos vinculados a 

programas de saúde, tais como de hipertensos e diabéticos. Assim, o acesso do 

usuário ao serviço de saúde ocorre por meio de agendamento da consulta e/ou 

procedimento junto à unidade de saúde. 

O trabalho nas unidades é profissional-centrado na figura do médico, para o 

qual são agendadas as consultas e os demais profissionais compõem a equipe à 

margem deste trabalho, ou seja, quando não estão desenvolvendo atividades 

secundárias à consulta, como administração ou dispensação de medicamentos, 

desenvolvem suas próprias atividades, como a consulta de puericultura, no caso do 

enfermeiro, ou a administração de vacinas, para o técnico de enfermagem, por 

exemplo. 

Para mudar a realidade do acesso ao atendimento para o usuário, o município 

iniciou, há aproximadamente dois anos, uma proposta de acolhimento e 

classificação de risco no PAC I, a qual, a partir de um protocolo clínico (Anexo E), 

com classificação do risco e priorização do atendimento, seleciona aqueles usuários 

que receberão o atendimento médico de forma prioritária. A avaliação inclui sinais 

vitais (temperatura, frequência cardíaca e respiratória), saturação de oxigênio e 

investigação da queixa que motivou a consulta, e é realizada pela equipe de 

enfermagem , segundo um esquema de classificação por cores, num total de cinco 

(vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual cada cor indica um risco; o 
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vermelho, o mais grave, indica necessidade de atendimento médico imediato e o 

azul, o menos grave, indicando que o atendimento pode esperar o tempo que for 

necessário para o serviço disponibilizar o atendimento médico, pois ações de 

enfermagem, como banhos e compressas em caso de hipertermia, por exemplo, são 

levadas a cabo de forma imediata, se for o caso. 

 

 

6. 2 Caracterização das unidades do estudo 

 

 

 Os dados aqui apresentados resultam das entrevistas realizadas com os 

coordenadores dos diversos serviços e também da observação realizada nesses 

locais. 

 

 

6. 2. 1 Unidades de Pronto Atendimento Continuado  – PAC I e PAC II 

 

 

6.2.1.1 Função do serviço na rede de serviços de saúde do município 
 
 

Os Postos de Atendimento Continuados I e II (PAC I e PAC II) prestam 

atendimento médico-assistencial de imediato a pacientes residentes no município de 

Cascavel, em clínica médica e pediátrica, em situações de sofrimento, sem risco de 

vida. Prestam ainda apoio diagnóstico (laboratorial e radiológico) aos pacientes em 

situação de urgência (CASCAVEL, s/d). 

Estão em funcionamento desde novembro de 2001(PAC I) e setembro de 

2004 (PAC II), na modalidade de atenção que o Ministério da Saúde recentemente 

formalizou como Unidade de Pronto Atendimento (UPA), por meio da Portaria 

1.020/2009, a qual “estabelece diretrizes para a implantação do componente pré-
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hospitalar fixo para a organização de redes locorregionais de atenção integral às 

urgências, em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências” 

(BRASIL, 2009b, p. 1). 

O artigo segundo da referida portaria definiu, como UPA, o estabelecimento de 

saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde 

da Família e a Rede Hospitalar, devendo compor com estas uma rede organizada de 

atenção às urgências. Preconiza como competências/responsabilidades da UPA 

(BRASIL, 2009b, p. 3-4): 
I - funcionar nas 24 horas do dia em todos os dias da semana; 
II - acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem 
atendimento na UPA; 
III - implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, 
considerando a identificação do paciente que necessite de 
tratamento imediato, estabelecendo o potencial de risco, agravos à 
saúde ou grau de sofrimento em sala específica para tal atividade e 
garantindo atendimento ordenado de acordo com o grau de 
sofrimento ou a gravidade do caso; 
IV - estabelecer e adotar protocolos de atendimento clínico, de 
triagem e de procedimentos administrativos; 
V - articular-se com a Estratégia de Saúde da Família, Atenção 
Básica, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio 
diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde 
do sistema locorregional, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contrarreferência e ordenando os fluxos de referência 
através das Centrais de Regulação Médica de Urgências e 
complexos reguladores instalados; 
VI - possuir equipe interdisciplinar compatível com seu porte; 
VIII - prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes 
acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e 
prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de 
trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação 
diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou 
não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior 
complexidade; 
IX - fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica; 
X - funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo 
SAMU 192; 
XI - realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos 
casos de menor gravidade; 
XII - realizar atendimentos e procedimentos médicos e de 
enfermagem adequados aos casos críticos ou de maior gravidade; 
XIII - prestar apoio diagnóstico (realização de Raios-X, exames 
laboratoriais, eletrocardiograma) e terapêutico nas 24 horas do dia; 
XIV - manter pacientes em observação, por período de até 24 horas, 
para elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica; 
XV - encaminhar para internação em serviços hospitalares os 
pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de 
observação acima mencionada por meio do Complexo Regulador; 
XVI - prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um 
serviço de saúde hierarquizado, regulado e integrado à rede 
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locorregional de Urgência a partir da complexidade clínica e 
traumática do usuário; 
XVII - contrarreferenciar para os demais serviços de atenção 
integrantes da rede, proporcionando continuidade ao tratamento com 
impacto positivo no quadro de saúde individual e coletivo; 
XVIII - solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a 
gravidade/complexidade dos casos ultrapassarem a capacidade 
instalada da Unidade; e  
XIX - garantir apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da 
Unidade. 

 

As duas unidades do município com essa função atendem respeitando as 

responsabilidades citadas acima, mesmo anteriormente à publicação da legislação 

determinando seu funcionamento, embora com outra denominação. Descrevemos, a 

seguir, a partir dos depoimentos das coordenadoras do serviço de enfermagem das 

unidades PAC I e II, a função desse serviço. 
“É para atender a urgência e a emergência, aquela criança que chegou, que 

realmente precisa, mas infelizmente, não está sendo assim, falta médico na unidade [básica 

de saúde], vem para o PAC, é alguma febre, é alguma coisa que só indo na unidade seria 

tratado e iria pra casa, não precisaria vir para nós, mas com a falta de profissional naquele 

horário, eles encaminham para nós. A família, muitas vezes, vem direto também, chegando 

aqui o médico consulta, então, daí em diante, se tem necessidade de um internamento, de 

uma observação, ele vai ficar aqui, aguardando uma vaga no HU. Elas ficam aguardando, o 

certo é elas ficarem 12 horas, no máximo, mas as vezes não consegue a vaga, ela fica aqui, 

ela está sendo tratada, medicada, não tem todos os medicamentos corretos, porque não 

temos todos os antibióticos, os necessários, o básico nós temos, os exames que tem 

necessidade, os raios-X. Muitas dessas crianças saram, melhoram e retornam a casa, só 

aquelas que não melhoram antes de conseguir a vaga, vão para o HU. Tem algumas que 

chegam aqui com alguma coisa mais grave, nós conseguimos encaminhar no mesmo dia ou 

na mesma hora, não chega nem a internar aqui, mas aquela urgência e emergência que 

realmente você precisa de uma UTI, traumatismo, que precisa de um especialista nós não 

temos. É normal ficar de 12 a 24 horas, mas algumas crianças já ficaram infelizmente mais, 

já teve caso que já não tem tanta necessidade de ir para o HU, então aguarda mais um dia 

aqui e vai para casa, então mesmo só para terminar aquele tratamento de antibioticoterapia 

e vai para casa” (cA). 

“A finalidade dos PACs é atendimento de urgência e emergência, essa é a finalidade. 

Atendemos ambulatorialmente? Atendemos. Porque a procura é por livre demanda e eles 

vão ser atendidos, não devolvemos ninguém sem atendimento para a UBS. Pelo menos ele 

vai passar pelo médico e o profissional médico vai referendar ele, seu problema não é para 
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ser tratado aqui e faz uma cartinha referendando para a UBS, isso tanto adulto quanto 

criança”(cB). 

 Sobre a preferência percebida pelas coordenadoras, por parte das famílias, 

pela busca por atendimento nos serviços de pronto atendimento continuado, os 

motivos estão descritos no depoimento a seguir: 
“As pessoas que procuram aqui, elas vêm vendo o lado da unidade, se ele for para a 

unidade vai chegar de manhã, vai pegar uma fila, vai ter que chegar de madrugada e pegar 

uma fila, agendar uma consulta, às vezes para o mesmo dia ou então em outro dia, para daí 

consultar e se tratando de criança... quando somos nós com uma dor que é suportável, que 

é um problema que você sabe que pode esperar um, dois, três dias, uma semana, tranqüilo. 

Agora quando é uma criança, criança é difícil, a mãe e o pai precisam trabalhar, então você 

precisa ter uma resolutividade no atendimento, não dá para você ir, perder meio dia de 

trabalho para conseguir uma ficha [...] vai demorar uma hora, duas horas, que eu acho que o 

tempo máximo de espera da pediatria aqui, extrapolando mesmo, são duas horas, ela vai 

ser atendida, vai ter uma resolutividade. A criança, se precisar ser medicada, ela vai ser 

medicada, essa criança, se precisar um exame complementar, tem os exames, tem o raio-X, 

ela fica em observação de seis a oito horas e tem o hemograma, já tem o parcial de urina 

que é básico, para determinar mais ou menos o que ela tem e ela já vai com o tratamento 

para casa. O que eu percebo, que as pessoas acabam procurando muito aqui, é que tem 

pediatra 24 horas e porque há facilidade no atendimento” (cB). 

 

 

6.2.1.2 Tipo de atendimento: classificação de riscos 
 
 

Conforme determina o item III, do parágrafo segundo, da Portaria 1.020/2009, 

o atendimento é realizado por meio da classificação de riscos, segundo cores que 

variam de verde, azul, amarelo, laranja e vermelho, da menor para a maior 

gravidade, e determinam o tempo máximo de espera para o atendimento, conforme 

o relato a seguir: 
“Pode ser classificado no azul, que é aquele que não precisaria estar aqui, ele 

poderia esperar o atendimento no outro dia ou em uma semana na unidade básica, que é às 

vezes uma coisa que já está, que refere alguma dor a muitos dias e não resolvem, vem aqui 

que é mais fácil. O verde também não teria necessidade de estar aqui, é para a unidade 

básica também, que é o grande número que temos. A maior parte é verde e azul, porque, 

ele não precisaria, ele poderia ser referendado para a unidade básica, mas não podemos, 
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tem uma lei que nós não podemos referendar nenhum dos nossos pacientes, só depois do 

atendimento, daí é referendado. Dentro da urgência e emergência nós poderíamos 

referendar, mas aqui em Cascavel, o Ministério Público não permite [...] não tem nenhuma 

alteração dos vitais, mas está sentindo uma dorzinha, alguma coisa assim, ele vai ficar no 

verde, ele vai ser atendido, mas ele pode ficar até 5 horas na espera, criança dificilmente 

fica esse tempo, porque, geralmente tem dois pediatras por horário e é mais tranqüila a 

pediatria, então dificilmente a criança vai ficar esse tempo. Nós temos o amarelo, que é 

considerado se tem algum sinal vital, está com temperatura, a saturação está baixa, as 

vezes tem um pouco de dificuldade respiratória, uma bronquite, uma asma, ai então ela está 

com a saturação baixa ou com muita dor ou algum trauma, daí é amarelo, ela tem que ser 

atendida na primeira meia hora. Tem aquela criança que chega e vai direto para o suporte, 

que entra vermelho e laranja, o vermelho é aquele que chega já em óbito ou em parada, ai é 

considerado vermelho; o laranja ele não seria parada mas antecipando, está 

convulsionando, a saturação muito baixa, ai então ela vai para o suporte de vida laranja, que 

seria imediato, não tem nada de espera” (cA). 

Ainda sobre o fluxo de atendimento, a partir da chegada a unidade, a 

coordenadora menciona que “ele aguarda na recepção, essa ficha é levada pelos 

administrativos para pré-consulta e é colocado pela ordem de chegada lá na frente na pré-

consulta. As pré consultas são realizadas pelos técnicos de enfermagem, eles chamam 

esses pacientes, ai ele vai entrar até a sala de pré-consulta, onde vão ser aferidos os vitais 

e vai ser realizado uma pequena entrevista pra determinar a gravidade do caso” (cB). 

Em seguida, após a classificação, as fichas são encaminhadas para os 

consultórios médicos e o paciente, então, aguarda o chamado do médico para ser 

atendido. 
“O pessoal técnico [de enfermagem] faz uma entrevista com ele e mediante o que ele 

informou, o que foi visualizado pelo profissional e pelos sinais vitais é classificado esse 

paciente, como azul, verde, amarelo e vermelho, então [é estabelecida] a prioridade. [Depois 

disso é] sempre colocado nos consultórios um e dois, então é dividido da seguinte forma: os 

pacientes azul e verde, que são os que vieram por algum motivo que pode esperar mais 

tempo para serem atendidos, eles são atendidos um em cada consultório; os amarelos que 

tem que ser atendidos dentro de 30 minutos, tempo preconizado pelo protocolo, também 

são divididos entre um e dois e os laranja e vermelho que são as urgências e as 

emergências, eles nem são atendidos na pré-consulta, eles são levados diretamente para as 

salas de emergência e são atendidos lá, muitas vezes porque você está vendo que esse 

paciente necessita de um atendimento imediato. Após a definição da classificação de risco 

desse paciente é dividido por consultório tanto clinico quanto pediátrico, consultórios um, 



130 
 

 

dois, três e quatro, sendo que os consultórios um e dois são consultórios clínicos e três e 

quatro são pediátricos” (cB). 

No relato a seguir, identificamos os problemas de saúde que predominam na 

procura pelo serviço, que são as doenças agudas, causas externas, sobressaindo as 

intoxicações e doenças crônicas em episódios agudos, como as doenças 

respiratórias alérgicas: 
“As diarreias, as asmas, intoxicação, nós temos muitos casos de intoxicação, 

principalmente crianças que tomam produtos, que tomam medicamento dos pais e as 

bronquites, pneumonias, que esses são os mais usuais” (cA). 

 

 

6.2.1.3 O caminho percorrido para ser atendido 
 

 

Usualmente, as famílias procuram a unidade espontaneamente, em  horários 

que lhe são favoráveis, quando identificam que sua criança apresenta um sintoma 

considerado de alerta ou perigo, como a febre. Podem procurar primeiramente a 

UBS e/ou USF e, de acordo com a realidade de atendimento nesses locais, ausência 

de profissional médico, término do número de fichas de atendimento para o período, 

por exemplo, dirigem-se ao PAC de sua preferência. Ainda durante um procedimento 

de consulta médica na UBS e/ou USF, o profissional pode necessitar de um exame 

de apoio diagnóstico, como hemograma ou raio – X, e, então, encaminha o paciente 

para o PAC em busca desse serviço que considerou de urgência, visto que não 

haveria possibilidade de agendamento na unidade uma vez que o tempo médio de 

espera por um resultado de exame oriundo da UBS/USF tem sido de uma semana. 
“Se eles forem na unidade, a unidade dá uma referência para nós, um 

encaminhamento, dizendo que passou na unidade e não tinha médico ou as vezes, até o 

pediatra da unidade, se é o caso, ele pode encaminhar para cá, ele acha que não tem 

suporte, ele não tem o exame na hora, ele não tem raio-X, ele não tem suporte, ele vai 

mandar para nós. Geralmente ele vem pela porta, que a família trás, ele chega na recepção, 

faz a ficha, não sendo emergência, chega no balcão e faz a ficha, vai aguardar ser 

chamado, daí faz a pré [consulta], verifica sinais vitais, faz o acolhimento, explicam para a 

mãe, porque eles coletam a história da mãe, dentro da classificação, tem a coleta da mãe 

também, daí ela retorna na recepção, aguardar a consulta com o médico, quando é a vez 

dela na consulta, o médico chama” (cA). 
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Quando a procura pela unidade ocorre durante situação considerada de 

urgência e/ou emergência pela equipe, essa identificação se inicia ainda no balcão 

da recepção, pois, ao fazer a ficha de atendimento, a mãe verbaliza que a criança 

não está bem, utilizando termos como: está com febre muito alta ou não está 

respirando bem. Nestes casos, o paciente é imediatamente encaminhado para a 

sala de pré-consulta, onde será atendido por técnicos ou auxiliares de enfermagem 

que farão a verificação dos sinais vitais, colherão uma breve história e, em função da 

gravidade desses sinais, acionarão o médico. 
“Se é emergência, a criança já tem o atendimento enquanto está fazendo a ficha. 

Geralmente quando a mãe chega que a criança está mal, a mãe já relata, ai antes de fazer a 

ficha eles já passam para o técnico. Eles já acionam o técnico e dizem, vamos entrar, até 

que eles mesmos vão fazer a ficha no local. Às vezes nem chega sentar ou ficar ali e já 

encaminha para o suporte” (cA). 

O artigo terceiro da portaria 1.020/2009 define como suporte, a “Sala de 

Estabilização – SE, a estrutura que, compondo a rede organizada de atenção às 

urgências, funcione como local de estabilização de pacientes para, posteriormente, 

referenciá-los para a rede de atenção à saúde” (BRASIL, 2009b, p. 5). 
“Esse suporte seria uma UTI, é uma sala de procedimento onde tem o respirador, 

todo o material de primeira urgência, primeiros socorros, tudo onde ele pode ficar 

estabilizado. No mesmo momento, são duas pessoas sempre ali, uma encaminha para o 

suporte e outra já chama o pediatra, daí vai para o atendimento imediato, se nós não 

tivermos como manter essa criança aqui, já acionamos o SAMU, esperamos estabilizar a 

criança e encaminhamos direto para o HU, com criança não temos problema com urgência e 

emergência, é bem tranquilo” (cA). 

Retornando ao processo de atendimento em situações agudas de atenção, os 

casos de menor gravidade, como previsto pela portaria citada anteriormente, após o 

atendimento inicial na sala de pré-consulta, onde é realizada a classificação de risco, 

a mãe recebe a informação sobre o tempo de espera por atendimento e retorna à 

recepção da unidade para aguardar pela consulta médica. 
“Ela tem um retorno dessa classificação, ela sabe em qual risco ela foi classificada e 

quanto tempo ela vai ter que aguardar. Nós dizemos: você vai aguardar, a criança está bem, 

ela vai ser atendida pelo médico, mas ela vai ter que aguardar o momento, que tem outras 

crianças que estão com febre ou outras manifestações que vão na frente dela e tem outras 

que chegaram antes também, ai entra o tempo da fila de espera e ela aguarda a hora que o 
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pediatra chama, normalmente não tem mais que 5 fichas no consultório, na pediatria, nós 

não temos aquela imensidão de fichas, então logo ele é atendido” (cA). 

Quanto ao tempo de espera por uma consulta, do ponto de vista do serviço, 

não ultrapassa uma hora, para aqueles que estão classificados no risco de cor 

amarela. A não ser em situações esporádicas, quando são recebidos casos de 

atendimento pelo SAMU, estes serão priorizados em função da gravidade, quando, 

então, a espera poderá se tornar maior. 
“O tempo, em média, da espera, que não é do amarelo, máximo uma hora, 

dificilmente fica [mais tempo]. Normalmente a mãe chega, dali uns 15, 20 minutos ela já é 

atendida, talvez isso os impulsione a vir para cá ao invés da na unidade básica. Depois que 

ela é atendida pelo médico, se tem necessidade de tomar um medicamento, ela vai tomar, 

se ela está com vômito, mas ela só teve um episódio, então ela vai tomar um medicamento 

e vai ficar em observação, tem uma sala de observação” (cA). 

A unidade conta ainda com uma sala de observação destinada às crianças 

que receberão medicamentos antieméticos, soro de reidratação, broncodilatadores 

por via endovenosa, mas que, de imediato, na avaliação clínica, não necessitarão de 

hospitalização. Esses medicamentos são administrados pela equipe de enfermagem 

e a criança permanecerá em observação, em média, por quatro horas, para, então, 

ser reavaliada e dispensada para alta pelo médico ou internada para continuidade 

da observação em 24 horas. Quando não há melhora nesse período, sendo 

necessária a hospitalização, o médico aciona o serviço de regulação para procura 

de vaga. Quando a situação é de urgência, a criança não permanece em 

observação na unidade; é estabilizada clinicamente e, imediatamente, é solicitada a 

vaga de transferência para o hospital de referência. 
“A mãe sempre fica acompanhando, nessas quatro horas, ela melhorou, ela passa 

pelo consultório, o médico avalia de novo e vai embora, se precisa de receita ou coisa 

assim, vai para casa já com a receita. Deu essas quatro horas, não melhorou, vamos 

internar essa criança, não é internar, vai passar para outro setor que é o setor da pediatria. 

Tem um setor especifico, além da observação, que é só da pediatria, que tem os leitos da 

pediatria que são oito. Tem aquelas que passam pelo consultório, que vão para casa sem 

[administrar] nenhum medicamento [no local], só a receita. Nenhuma criança sai daqui sem 

atendimento da continuidade, as vezes é uma sexta-feira, ela sabe que no sábado e 

domingo não vai ter a unidade básica, já sai daqui com a medicação” (cA). 

 Teoricamente, após 24 horas de observação, ou a criança recebe alta ou o 

serviço a encaminha para internação no hospital de referência. Quando a unidade 
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não consegue a vaga para internação, a criança permanece no serviço, continuando 

o tratamento iniciado, às vezes o concluindo naquele local. Em média, permanece 

durante sete dias, correspondente ao primeiro ciclo de antibioticoterapia 

endovenosa. Mas isso não impede que permaneça por um tempo maior. 
“A AIH [Autorização para Internação Hospitalar] é só para o internamento, não para 

os dias que eles ficam aqui, se ele ficar 10 dias, [o serviço] vai receber como se fosse um 

dia, porque nós não podemos ter internamento de mais de 12 horas, o nosso sistema, não é 

para ser, não deveria ser permitido ficar, mas ninguém vai por a criança para fora, ninguém 

vai por o adulto para fora” (cA). 

 Sobre o seguimento da criança, este não é considerado rotina pela equipe da 

unidade, embora alguns profissionais estabeleçam, como prática, o retorno para 

avaliação, conforme identificamos na fala da coordenadora: 
“Bem poucos, a gente tem visto, a não ser um caso que eu me recordo, era um 

paciente de bronquite crônica, então veio, foi tirado da crise, melhorou, daí dois dias voltou, 

mas em decorrência do problema que ele tinha, da patologia, não pelo manejo. Geralmente 

criança, eles são bem cuidadosos, quando vê que é uma pneumonia, mesmo que seja leve 

eles encaminham, é difícil ficar indo e voltando, indo e voltando e quando tem, sempre ouço 

o que os médicos comentam. Tem vários pediatras que trabalham aqui e que trabalham em 

UBS, então eles estão fazendo assim, eles dão o primeiro tratamento aqui e falam vai lá na 

UBS tal que eu atendo lá e eu vou fazer o retorno, porque os pediatras gostam muito do 

retorno. [...] A paciente chegava e dizia eu voltei hoje porque ele pediu para voltar, ele disse 

que estava de plantão, então tinha bastante isso, agora diminuiu porque nós falamos, olha é 

um fluxo que nós não podemos criar para o serviço, porque retorno de consulta aqui não dá, 

você prestar o primeiro atendimento e devolver para a UBS ok, mas criar o retorno aqui, não 

é o que é preconizado, não é o local, nós não temos estrutura para esse tipo de 

atendimento” (cB). 

 
 
6.2.1.4 Recursos humanos 
 
 

 Atualmente, o total de recursos humanos do PAC I é de 154 profissionais 

entre médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, pessoal 

administrativo, equipe de apoio, serviço social, farmacêutico, nutricionista e guardas 

patrimoniais. No PAC II, são 115 funcionários, com a mesma gama de 
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especialidades, em número menor em função de sua estrutura ser também menor. A 

portaria que cria as UPAs (BRASIL, 2009b) define somente o número mínimo de 

médicos por plantão de acordo com o quantitativo populacional a que se destina, 

conforme o quadro a seguir. 

 
QUADRO 2 – Classificação das UPAs de acordo com os diferentes portes, com a população 
de cobertura e com a capacidade instalada (área física, número de leitos disponíveis, 
recursos humanos e capacidade diária de atendimentos médicos). 

 
FONTE: BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009b) 

 

Para um município do porte de Cascavel, com aproximadamente 290.000 

habitantes, a UPA caracteriza-se como de Porte III e orienta a permanência de seis 

médicos por plantão, distribuídos entre pediatras e clínicos, e uma quantidade de 13 

a 20 leitos de observação, para um número de atendimentos médicos, em 24 horas, 
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de 301 a 450 pacientes. O município dispõe de duas dessas unidades de 

atendimento com quatro médicos (clínicos e pediatras), na maioria dos turnos, e uma 

média de 15 leitos de observação, o que caracterizaria suas duas unidades como de 

porte II, com uma capacidade instalada além da recomendação da portaria. Nos dois 

serviços, em 24 horas, são quatro os turnos de trabalho e compreendem os períodos 

de 07hs às 13h, de 13hs às 19hs, de 19h à 01h e da 01h às 07hs. 
“Os turnos são de seis horas, das 7 às 13, das 13 às 19, das 19 à 1 e da 1 às 7. São 

dois pediatras por turno. Eu acho que nós estamos com 12 pediatras. Porque tem alguns do 

concurso de 40 horas e alguns do de 18 horas. Temos o clínico também. Clínicos nós temos 

três pela manhã, pois tem as enfermarias masculino e feminino, no restante são dois, no 

período todo. Da uma da manhã as sete é um, só ficam dois clínicos e um pediatra de 

plantão, por que o atendimento é bem reduzido, mas se tem criança internada, tem pediatra, 

se não tem pediatra não tem criança, ai as crianças são transferidas para outro serviço. Os 

enfermeiros estão divididos [um por período] nas três noites, manhã, tarde, a que é do 

CCIH, a central de material, um em cada desses serviços. Eu tenho os enfermeiros da 

assistência, os supervisores da equipe que fazem a parte da assistência também, 

principalmente a parte de suporte, temos bastante dificuldade na classificação de risco. Eles 

dão respaldo, porque eu gostaria que fossem todos enfermeiros que fizessem a 

classificação, nós vamos passar por um curso agora no final do mês para esses tipos de 

avaliação, que é o protocolo de Manchester, ele preconiza que seja o enfermeiro que faça 

essa classificação, para dar um respaldo melhor. No restante da equipe de enfermagem eu 

tenho 10 por período, um enfermeiro, tenho três no apoio, tenho duas na alimentação, 

farmácia uma, recepção em torno de quatro a cinco fazendo prontuário, serviço social um, 

clínico dois e pediatra dois, umas 25 pessoas por turno, a noite acho que umas 18, 20 

pessoas no máximo” (cA). 

 Sobre o número de pediatras por turnos de trabalho, a coordenadora do outro 

serviço informa que dispõe de “dois de manhã, dois à tarde e dois à noite e um na 

madrugada, só na madrugada estava tendo um, mas agora liberaram para voltar dois na 

madrugada, então é dois 24 horas” [...] “Só que eles têm uma carga horária, tem uns que 

cobrem 20 horas, tem uns que cumprem 18 dependendo o concurso, ai fazem hora extra, 

para fechar a escala” (cB). 

No PAC II, compondo a equipe de enfermagem, no período da coleta de 

dados encontravam-se 66 funcionários, entre eles sete enfermeiros e, os demais, 

técnicos de enfermagem. Sobre a quantidade de atendimentos realizados 

diariamente pelos serviços, a coordenadora do PAC II estima uma média de 300 a 

350 pacientes, sendo de 80 a 100 somente de pediatria. 
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“No geral, ao todo, temos uma média de 300, 350 [atendimentos]. Pediatria temos 

em torno de 80, 100, 120, depende do dia da semana, tem dias que tem mais e tem dias 

que tem menos, mas agora com a chegada do inverno aumentou consideravelmente, como 

já era esperado” (cB). 

 A coordenação geral de ambos os serviços, à época da coleta de dados, 

cabia a administradores hospitalares, com auxílio da direção clínica e coordenação 

de enfermagem. Um enfermeiro coordena o serviço de apoio, que compreende 

lavanderia e pessoal de limpeza. 
“Quem coordena todo o serviço é uma administradora hospitalar, que faz a 

administração geral. Tem a parte clínica, que é a doutora M, que faz a administração clínica, 

tem uma pessoa que é responsável pelo apoio, que é uma enfermeira também e eu que 

faço a coordenação da enfermagem. Além dos médicos, tem farmacêutico [um], nutricionista 

[uma também para os dois PACs], temos o serviço social, são três assistentes sociais, um 

por período, a noite até uma hora, daí uma enfermeira assume. Tem os técnicos de 

enfermagem, os enfermeiros [oito], os do apoio, alimentação, os técnicos de farmácia e a 

recepção, também o administrativo” (cA). 

 O trabalho da equipe de enfermagem também é dividido em turnos e 

organizado por escalas de atividades, nas quais os diversos setores do serviço são 

distribuídos entre os membros da equipe, composta por enfermeiros e técnicos de 

enfermagem. O atendimento à criança é realizado por dois profissionais, 

considerando-se que a demanda por cuidado nessa faixa etária é maior do que para 

os demais pacientes em função do autocuidado ainda não ser plenamente possível, 

pincipalmente para aqueles menores de cinco anos, mesmo acompanhados de suas 

mães ou outro familiar. 
“É dividida por escalas de atividades, todos, cada dia é responsável por um setor, 

enfermaria masculina, feminina, pediatria, sala de emergência, pré-consulta e sala de 

injetáveis. Geralmente ficam dois funcionários na pediatria, porque a pediatria é, por mais 

que eu tenha cinco pacientes é bem mais o cuidado, é maior, é um grau de dificuldade 

maior, então eu sempre tenho dois funcionários na pediatria escalados por turno. São todos 

técnicos de enfermagem, tem alguns auxiliares, dos concursos mais antigos que são 

concursados como auxiliares, mas todos são técnicos, não tenho mais nenhum que seja só 

auxiliar. Eu tenho enfermeiro em todos os horários. O número de funcionários por turno, no 

período da manhã eu tenho oito, no período da tarde nove e no período da noite nove até a 

uma da manhã e sete da uma as sete. Até a uma da manhã eu tenho dois funcionários 

intermediários porque eu tenho uma demanda maior, a madrugada aqui é tranqüila, eu 

tenho uma média assim de seis, oito atendimentos, dez atendimentos da uma as sete” (cB). 
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6.2.1.5 Área física 

 
 

 Os serviços são constituídos por diversas salas de atendimento, cada qual 

com finalidade específica, com plantas distintas, mas com o mínimo recomendado 

pela Portaria 1.020/2009 como estrutura física de uma UPA. O PAC I, o primeiro a 

entrar em funcionamento, tem uma área física maior e salas com fluxo melhor 

distribuído em relação ao PAC II. Ambos contêm: área de recepção de pacientes, 

sala de pré-consulta, consultórios médicos, sala de observação, sala de 

administração de medicamentos injetáveis, sala de curativos, sala de inalação, sala 

de sutura, sala de emergência e/ou suporte, enfermarias de observação 24h 

(masculina, feminina e infantil), banheiros públicos e para funcionários, copa para 

funcionários, farmácia, posto de enfermagem e área de prescrição médica, depósitos 

de material e limpeza, lavanderia (somente no PAC II, que também processa as 

roupas do PAC I e UBSs), central de material e esterilização (que processa também 

o material das UBSs), cozinha de preparo e distribuição, sala de raio-X, sala de 

revelação de raios-X (este é um serviço terceirizado), salas administrativas (chefe de 

enfermagem, coordenador geral, Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH, 

sala de reuniões), sala de telefonia, Serviço de Arquivo Médico e Estatística - SAME, 

sala de isolamento, sala de almoxarifado, expurgo, sala do enfermeiro e sala do 

serviço social. No PAC II existe também uma área sendo utilizada como base 

estendida do SAMU para a região norte do município. 
“A pessoa chega, vai para a recepção, da recepção ela vai para a sala de preparo, ai 

ela volta para a recepção e vai para os consultórios, que são quatro: dois clínicos e dois de 

pediatria. Tem também uma sala de injetáveis, tem uma enfermaria feminina, uma 

masculina e uma pediátrica, uma sala de emergência e uma sala de raio-X. Tem uma sala 

de isolamento entre aspas, que é uma sala para isso, mas não tem banheiro, é uma sala só 

para tirar a pessoa do meio dos outros, tem uma sala de inalação, tem uma sala de 

curativos e de inalação, tem uma sala de curativos e uma sala de sutura, separados. Tem o 

posto de enfermagem, tem a área administrativa que é a sala de coordenação de 

enfermagem, coordenação administrativa, farmácia, tem uma sala de almoxarifado. Tem a 

central de materiais, a cozinha, lavanderia, expurgo, área suja e área limpa e os banheiros. 

Em cima, tem o SAME, estar, sala da telefonista, estar masculino e feminino e um local do 

estar dos funcionários do SAMU, uma base do SAMU. Tem os DML - depósitos de materiais 

de limpeza, tem quatro DML, almoxarifado, sala de diluição, sala do enfermeiro, uma sala 
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privativa para ele ver os documentos. Na frente tem uma sala de serviço social, próximo a 

recepção tem o serviço social, na recepção o balcão privativo e uma entrada para 

ambulância privativa para as ambulâncias do SAMU, SIATE e pacientes mais grave e tem 

uma sala de suporte” (cB). 

 Quanto à área física mínima recomendada pela Portaria 1.020/2009 (BRASIL, 

2009b, p. 8-9), as UPAS devem conter: 1) setor de pronto-atendimento, com sala de 

recepção/espera, sanitários, sala de classificação de risco, sala de atendimento 

social, sala para exame indiferenciado, sala para exame diferenciado - odontologia 

(Porte III) e depósito para material de limpeza; 2) Setor de Atendimento de Urgência, 

onde estão previstos: área externa para desembarque de ambulância, sala de 

higienização (Porte III), sala de urgência, área para guarda de macas/cadeira de 

rodas e depósito de material de limpeza; 3) Setor de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico, com sala de eletrocardiografia, sala de sutura/curativos, sala de 

gesso/imobilização de fraturas, sala de inalação coletiva, sala de aplicação de 

medicamentos/reidratação, salas de exames de radiologia geral, laboratório de 

processamento (câmara escura), arquivo de chapas, box de vestiário para paciente 

e sala de coleta de material; 4) Setor de Observação, com posto de 

enfermagem/serviços, sala coletiva para leitos de observação com os respectivos 

banheiros para pacientes internos, quartos individuais e respectivos banheiros; 5) 

Setor de Apoio Técnico e Logístico, com  área de distribuição (farmácia), área para 

armazenamento de materiais e equipamentos, sala de lavagem e descontaminação 

dos materiais, sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, copa 

de distribuição, refeitório de funcionários, almoxarifado, sala de armazenagem de 

roupa limpa, sala de armazenagem de roupa suja, sala de utilidades, sala para 

equipamentos de geração de energia elétrica alternativa, área para gases (cilindros), 

sala para guarda temporária de cadáveres, área externa para embarque de carro 

funerário, quarto de plantão para funcionários, sala de estar para funcionários, 

vestiário para funcionários, sanitários para funcionários e acompanhantes, sala para 

armazenamento temporário de resíduos e abrigo externo de resíduos e 6) Setor de 

Apoio Administrativo, com sala de direção, sala de reuniões (Portes II e III), arquivo 

médico, sala administrativa/informática/ponto/protocolo e posto policial. 

 Algumas das áreas previstas e recomendadas na portaria citada não estão 

contempladas nas unidades do estudo, tais como área de conforto para os 

funcionários e salas para guarda temporária de cadáveres. Contudo, em sua 
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maioria, as áreas descritas estão presentes, embora com dimensões e padrões 

diferentes do recomendado. 

 

 

6.2.1.6 Atendimento para a criança 

 
 

 A maior parte do atendimento realizado para crianças ocorre durante 

consultas médicas de casos agudos e ações de enfermagem, decorrentes da 

prescrição médica. Aquelas crianças que ficam em observação por curto período de 

tempo, para administração de um medicamento por exemplo, e observação da 

evolução do quadro agudo, normalmente recebem punção venosa e administração 

do medicamento. São comuns também os curativos e suturas, em casos de cortes, 

quedas e outras causas externas. 

 A enfermaria de observação dispõe de sete leitos para crianças, com cadeiras 

para as mães permanecerem junto a seus filhos. Quando são necessários mais 

leitos, as mães permanecem com as crianças no colo, sentadas em cadeiras, de 

modo a permitir que seja intensificada a capacidade de internamentos para 

observação. Nesse local, são realizados procedimentos de enfermagem, a exemplo 

de uma unidade de internação pediátrica hospitalar, tais como procedimentos de 

higiene e conforto, alimentação, administração de medicamentos, os mais 

frequentes. 
“Até sete pacientes, mas já ficaram até 15, 18, 20, não na enfermaria, mas em 

cadeiras, em macas no corredor, porque nós não podemos mandar embora e a enfermaria 

aqui é muito pequena. Às vezes, os problemas que elas estão ali, isso aconteceu bastante 

no verão, nos casos de diarreia e vômito, que não são casos de encaminhar para o HU, mas 

também não podia mandar para casa, eles precisavam receber hidratação venosa, ai 

ficavam ali, então existem situações esporádicas que o HU está super lotado, não tem lugar 

na pediatria, não tem lugar no PS, não tem lugar em lugar nenhum, ela fica aqui até 

conseguir leito, mas é bem raro” (cB). 

Os mesmos pediatras que fazem o atendimento das consultas são também 

responsáveis pela avaliação clínica das crianças que foram mantidas em observação 

por eles ou por colegas de turnos anteriores. Assim, no turno de seis horas, é 

preciso reservar uma parte do horário de trabalho para esta função. Nesse período 
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de observação, esses profissionais instituem a terapêutica, observam a evolução da 

criança, aguardam resultados de exames diagnósticos, como hemograma ou parcial 

de urina, repetem exames de raio-X, entre outras condutas médicas. 
“Olham, eles tem uma prática assim, depende de profissional para profissional, tem 

profissional que ele faz tudo que ele internou naquele horário, ele passa nas enfermarias, 

faz avaliação e tudo que ele interna, ele vai lá antes de ir embora ver, reavaliar tudo. Se tiver 

condição de alta, ele dá alta, se precisa encaminhar, ele encaminha. A maioria faz isso, mas 

existe aquele outro que pega já no plantão anterior, ai no final do plantão ele vai lá e reavalia 

todos” (cB). 

Sobre o tempo de duração de uma consulta médica, após passar por todas as 

etapas prévias, ou seja, recepção, pré-consulta, recepção novamente, consulta 

médica, a unidade estima uma média de 5 a 10 minutos de duração do atendimento, 

como rotina. “O atendimento da consulta médica, nunca contamos exatamente isso, mas o 

que eu vejo é em média 3 a 5 minutos. Esporadicamente existe casos que mais, mas num 

âmbito geral acho que de 3 a 5 minutos” (cB). 

A equipe da unidade não demanda nenhum tipo de avaliação do serviço para 

as famílias. “Não, nós não temos uma avaliação do serviço e até não nos permite, nós não 

podemos ter esse tipo de avaliação, a única avaliação que eles fazem é se a família tem 

alguma reclamação, através da ouvidoria” (cA). 

 

 

6.2.1.7 Adstrição da clientela: vinculação com a criança e a família 
 
 

 Esse serviço presta atendimento à população do município como um todo, 

não se restringindo aos moradores da área onde está localizado. A adstrição da 

clientela não é um princípio para seu funcionamento. “Chegou aqui vai ser atendido. O 

que ocorre é que se uma pessoa que mora aqui na frente quiser ser atendida no PAC II, ela 

tem essa liberdade” (cA). 

O serviço não dispõe de um diagnóstico estruturado sobre a população que 

atende, mas, pela observação empírica, faz uma avaliação das áreas do município 

que mais demandam atendimento, sobre quem são os usuários da unidade. 
“Estatística não temos, mas eu sempre pego as fichas dos pacientes, eu vou ao SAME, no 

posto de enfermagem vejo as fichas dos pacientes que estão internados. A nossa clientela é 

muito variada. Às vezes a mãe, numa emergência, ela chegou aqui, é a porta de entrada, 
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depois ela quer sair, quer internar o filho particular, ela tem essa liberdade. Eu acho que tem 

que ter isso, por isso que é SUS, é sistema para todos, não é para carente ou coisa assim, 

mas a grande maioria é de pessoas carentes, que não tem nenhum plano de saúde [...] já 

ouve casos de algum município de fora que depois vamos descobrindo, a pessoa mesmo 

vai falando, eu estou passeando aqui ou eu peguei o endereço daqui, se precisou do 

atendimento vai ter” (cA). 

 Pelo fato do serviço não trabalhar com foco na adscrição de uma clientela 

para cobertura de atenção à saúde, mas com o atendimento generalizado a toda à 

população do município, impede-se a formação de vínculo com as famílias usuárias 

do serviço. São atendimentos momentâneos, cujo retorno a respeito do problema de 

saúde ter sido ou não sanado não ocorre. Se a família retorna à unidade em busca 

de nova ação de saúde, o profissional, que trabalha em turnos, já deixou o local e o 

segundo atendimento será, então, realizado por um novo profissional. 

 O histórico de saúde da criança é obtido com foco na queixa principal, a qual 

levou a família a procurar pelo serviço de saúde. As consultas são rápidas: em 

média, duram de cinco a dez minutos, o que impede a obtenção de dados de modo 

mais abrangente. Assim, a tomada de decisão sobre a melhor forma de resolver o 

que se apresenta ocorre com base nas informações fornecidas sobre o problema 

que acomete a criança naquele determinado momento, sem história pregressa. 

 Quando o familiar que acompanha a criança informa ter vindo ao serviço de 

saúde recentemente, uma tentativa de obtenção do prontuário anterior de 

atendimento é efetuada, nem sempre com sucesso, para complementar as 

informações trazidas pela mãe. 
“Não temos, porque o serviço não tem aquela coisa de ter um vínculo mais próximo 

do paciente, não temos a história hospitalar dele, porque depois que ele sai daqui perde-se 

o contato. Conforme o período que ele fica e tem pessoas que tem mais facilidade também 

de chegar e expor o que está acontecendo, então em alguns casos conseguimos criar um 

vínculo bem interessante, principalmente quando lida com problemas com drogas, 

adolescentes com drogas. Parece que eles acham um porto seguro, na unidade básica tem 

menos casos, aqui tem mais casos. Essas pessoas retornam muitas vezes, pedimos para o 

serviço social investigar aqueles diagnósticos, que não estão batendo com a história da 

mãe, algumas delas completamente fechadas que não conseguem ter esse tipo de 

conversa, então tem que ter um trabalho mais aprofundado pra conseguir isso. Os que vão 

para internamento, porque as vezes até na observação de quatro horas você consegue ter 

um vínculo maior com a família, vai colher informações, mas tem outras que não, mas 
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aqueles que vem só para consulta mesmo, esses, às vezes, a enfermeira nem vê o 

paciente” (cA). 

 A unidade não realiza o acolhimento da forma como este é concebido. 

Acolhimento pressupõe a criação de espaços privilegiados que busquem preservar a 

escuta individualizada e qualificada dos usuários de forma a estabelecer a natureza 

de suas necessidades e dar-lhes a oportunidade de verbalizar seus problemas, 

numa perspectiva de humanização do atendimento, tentando-se garantir a 

“dignidade ética da palavra”, numa escuta atenta e responsável (AYRES, 2009c). 

As pessoas que procuram a unidade são recebidas num local denominado 

recepção, onde os usuários ficam separados dos funcionários administrativos por 

guichês de atendimento, separados por divisórias, que mantém os indivíduos 

afastados do atendente, a exemplo dos guichês do serviço bancário. Ali informam 

dados pessoais e os motivos da procura pelo serviço de saúde, os quais são 

assinalados numa ficha de atendimento que será encaminhada à sala de pré-

consulta para que, posteriormente, a equipe de enfermagem chame para avaliação 

de sinais vitais, peso, altura e solicite, da mãe, outras informações, como a queixa 

principal e motivo da consulta. Após, a mãe retorna com a criança para a sala de 

espera e a ficha segue para o consultório médico, que as agrupará de acordo com a 

classificação de risco. 

 Assim, se considerarmos a amplitude do atendimento, podemos dizer que há 

acolhimento. Contudo, quando nos debruçamos sobre a questão do encontro entre 

trabalhador e usuários do serviço, percebe-se que a prática do acolhimento não está 

inserida no cotidiano das unidades. 
“Nós temos a assistente social que faria esse tipo de acolhimento e a recepção, a 

triagem, que a gente diz que não é uma triagem, é um acolhimento em que você já explica 

como funciona o serviço, como que ele vai ser classificado e tal, mas é básico, é uma 

conversa rápida. Se a criança vai ficar internada, o serviço social e a enfermeira vão fazer 

as orientações de internamento, como vai ficar, em que setor, horário de visita, horário das 

mamadeiras, que a gente tem alimentação, como que funciona a troca de acompanhante, 

então ai a parte da enfermagem e a assistente social vai fazer” (cA). 
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6.2.1.8 Referência e contrarreferência 

 
 

 O item quinto do parágrafo primeiro do artigo segundo da Portaria 1.020/2009, 

determina que as UPAs devem: 

 

 
[...] articular-se com a Estratégia de Saúde da Família, Atenção 
Básica, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio 
diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde 
do sistema locorregional, construindo fluxos coerentes e efetivos de 
referência e contrarreferência e ordenando os fluxos de referência 
através das Centrais de Regulação Médica de Urgências e 
complexos reguladores instalados. 

 

 

 A unidade encaminha as crianças para internação no hospital de referência, 

que é o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, como porta de entrada 

preferencial, ou seja, somente encaminhadas via PACs ou ambulatório da própria 

instituição, com exceção daquelas trazidas pelo Serviço de Atendimento ao Trauma 

– SIATE, existente no estado do Paraná, em códigos três ou quatro, em risco de vida 

iminente; estas são atendidas sem ter passado pelo PAC, encaminhadas 

diretamente pela central de regulação do SAMU 192. 
“Nós não temos entraves no internamento hospitalar, então a criança passou por 

aqui, é caso de pneumonia, é um caso já mais grave, o médico já solicita a transferência e a 

criança é transferida para o HUOP. É muito rápido isso, não temos problemas no 

encaminhamento daqui para o HU, mas tem crianças que ficam até um, dois dias 

dependendo do quadro, que o tratamento aqui vá ser resolutivo, então ela fica aqui. Não é 

encaminhado, daqui ela recebe alta para casa, fica em observação, às vezes o dia todo, às 

vezes por seis horas, às vezes o dia todo, às vezes a noite toda, mas é um caso, isso é bem 

comum nas diarreias, nas desidratações, que são medicações mais básicas, que a nossa 

gama de medicações é o básico, não temos nada mais especializado. A política é, passou 

de 24 horas, ele precisa continuar em tratamento, ele precisa ir para o hospital, mas a 

criança não espera 24 horas, o que é comum nas pneumonias, dependendo da pneumonia, 

dependendo dos exames, eles já são encaminhados imediatamente, temos poucos 

problemas em relação a pediatria” (cB). 



144 
 

 

 O serviço também recebe crianças encaminhadas das UBS, quando estas 

necessitam de serviço de apoio diagnóstico imediato acompanhado de nova 

avaliação clínica. Nem sempre o médico faz esse encaminhamento formalmente, 

embora exista na rede uma regulamentação própria para referência e 

contrarreferência. No entanto, não há uma exigência do cumprimento desse 

requisito. 
“A semana passada, nós tivemos um caso de apendicite, a criança veio, suspeitou-

se de apendicite, foi medicado, como não temos ultrasom, nós não conseguimos e o HU 

também não conseguiu receber. A criança melhorou, mas não tinha exame complementar, 

ai o médico achou prudente mandar para casa, mas ele já manda com orientação, se voltar 

[o quadro], traz de novo. Foi embora de manhã, quando foi na madrugada, a criança voltou 

e já foi encaminhada, já foi internada [...] se eu tivesse que levar meu filho no pediatra eu 

levaria para eles aqui, porque eles são bem bons, são bem competentes, que é uma das 

queixas que eles tem dos profissionais das UBS, porque as vezes eles mandam para cá 

para o manejo clinico de coisas que deveriam ser feita na unidade básica. É uma queixa que 

temos enquanto coordenação, mandam aqui para tirar berne [miíase furuncular ou 

dermatobiose], para tratar sarna [escabiose], os próprios profissionais encaminham para 

isso” (cB). 

 Os profissionais do PAC, quando é necessária a hospitalização de uma 

criança, sempre fazem o encaminhamento formal, inclusive se esta ficou 

“hospitalizada” no serviço, encaminham cópia dos prontuários e exames realizados, 

via SAMU, para o hospital de referência. Por outro lado, não cobram retorno sobre a 

evolução da criança e também não enviam documento com os dados do 

atendimento para as UBSs da área de referência das crianças que atendem. A 

referência é uma via de mão única: o serviço encaminha a referência para o hospital, 

mas não dá retorno à UBS quando atende uma criança de sua área adstrita. 
“Alguma coisa, o médico faz, que o próprio pediatra que pediu, o pediatra 

encaminhou, as vezes não precisou nem ficar internada, mas fez o raio-X, viu como que 

está, ai ele faz uma cartinha que é a contrarreferência, que a mãe vai levar quando for ao 

posto. Porque se nós tivéssemos menos atendimento ou nós tivéssemos mais profissionais, 

daí teria que ter um profissional exclusivo para isso, nós não temos só a criança, nós 

atendemos o adulto e o adulto nós atendemos em torno de 200 pessoas/dia. A 

contrarreferência teria que ser de todos, ligar na unidade explicar ou passar um, então teria 

que ter alguém responsável por isso, não temos um profissional para isso, infelizmente. Ás 

vezes, quando eu vejo que é alguma coisa que precisa, eu ligo, eu falo: olha tem uma 
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reação vacinal aqui que poderia ter sido evitada ou tem que ver porque as crianças estão 

com muito internamento por diarreia. Não é um hábito, não é uma rotina, é informal” (cA). 

 

 

6.2.1.9 Trabalho em equipe 
 
 

O trabalho desenvolvido na unidade é dividido por função, cada um 

desenvolvendo suas atividades; não há trabalho em equipe, ou seja, atividades 

realizadas em conjunto, com uma finalidade comum. Ocorre, na prática, apenas a 

justaposição de profissionais em um mesmo serviço. 
“Temos alguma coisa em equipe, claro na pediatria, vamos chamar o médico, ver o 

que ele quer, como que ele quer que funcione, o que ele acha melhor; vamos chamar a 

enfermeira para ver como realmente funciona, às vezes chamamos até a central de material, 

porque precisamos deles também, então vamos reunir todos e ver o que é melhor para nós. 

Muitas vezes não conseguimos fazer isso, então, vai ter que ser assim porque se não, não 

vai dar tempo de ter esse trabalho, mas é bem complicado” (cA). 

“O que eu vejo, que ficou bem claro nessa reunião que tivemos ontem, porque 

geralmente o trabalho em equipe, na maioria das instituições que eu trabalhei, a equipe de 

enfermagem, a equipe administrativa, a equipe de apoio, sempre trabalhavam junto. Já com 

a equipe médica sempre tivemos uma certa dificuldade. Aqui não, aqui nós já estamos com 

uma equipe mais homogênea, tanto equipe médica, de enfermagem, todos trabalham 

juntos, não temos entraves de relacionamento, de falar, dificuldades entre profissões. Aqui 

todo mundo trabalha bem aberto, bem tranqüilo, às vezes a enfermeira fala, olha doutor, 

nesse caso nós podíamos fazer isso e isso, dá sugestões, então tem um bom entrosamento, 

isso é bem tranqüilo, entre as equipes. Fazemos [reuniões de equipe], só que mais 

fragmentado, as reuniões de equipe, juntas, a gente tem menos, duas por ano às vezes três. 

O ano passado nós conseguimos fazer três, alguns treinamentos nesses momentos. 

Reuniões com a enfermagem, temos mensalmente, por turno, a parte administrativa, que 

não sou eu que cuido, que é o serviço de apoio, lavanderia, nutrição, então cada um faz o 

da sua equipe, mas em separado” (cB). 

 Este depoimento expressa a fragmentação existente no serviço, com diversas 

equipes de trabalho, cada uma fazendo aquilo que lhe compete sem que conversem 

entre si sobre o fazer conjunto, com uma finalidade em comum. 
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6.2.1.10 Intersetorialidade 
 
 

 As ações do serviço são os atendimentos emergenciais. Dessa forma, não 

criam vinculação com as famílias, nem conhecem sua realidade de vida e suas 

condições de saúde, ou seja, os determinantes de saúde que desencadearam o 

problema que estão tentando solucionar naquele momento. Assim, o trabalho 

intersetorial se faz, inicialmente, com o serviço social, para aqueles casos nos quais 

a situação de pobreza mostra-se extrema ou em situações de violência contra a 

criança, quando trabalham, então, em parceria com o conselho tutelar. 
“Tem bastante intersetorialidade com o conselho tutelar que nós não podemos 

atender nenhum menor de 18 anos sem estar acompanhado pelos pais ou responsável. Se 

chegou e não estiver acompanhado nós temos que chamar a família, se a família não vem, 

tem que chamar o conselho tutelar. As vezes eles [crianças ou adolescentes] estão 

internados, a mãe quer sair daqui, não quer mais ficar, porque tem aquelas coisas, estão 

judiando do filho, nós sabemos que nem sempre uma punção é de fácil acesso, a criança 

está com hipertermia, com difícil acesso, você não vai conseguir na primeira punção, daí a 

mãe, quer tirar o filho, sem o conselho tutelar estar junto nós não podemos liberar essa 

criança, a mãe não pode pedir alta da criança sem passar pelo conselho tutelar. É uma 

rotina, acontece muito pela madrugada, adolescentes alcoolizados, chamamos o conselho 

tutelar também, mesmo que diga, estou acompanhado pelo meu pai, chamamos o conselho 

tutelar” (cA). 

 

 

6. 2. 2 Unidades Básicas de Saúde do Jardim Floresta e Santa Cruz 

 

 

As informações relatadas a seguir foram obtidas em entrevista com as 

coordenadoras dos dois serviços, aliadas à nossa observação. 

 
 
6.2.2.1 Função das UBS na rede de serviços de saúde do município 
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As UBS estão à disposição da população para atendimentos médicos não 

emergenciais e demais serviços e/ou programas de saúde desenvolvidos pelo 

município durante o dia, de segunda a sexta-feira. Sua função primordial é o 

atendimento da demanda espontânea de uma determinada área de abrangência, 

sem, contudo, limitar-se a ela. 

A população da área de abrangência do Jardim Floresta (Jardim Clarito, Conjunto 

Abelha, Sanga Funda) é de aproximadamente 25.000 habitantes, mas, destes, são 

considerados usuários da UBS em torno de 10.000 habitantes, pois os demais 

procuram outras unidades, em outros bairros. A população de abrangência do bairro 

Santa Cruz (Santo Onofre, Esmeralda, Paulo Godói, FAG, Zaca, Sitio) é de 

aproximadamente 35.000 habitantes. 
“Inclui a população dos bairros Santa Cruz, Santo Onofre, Esmeralda, Paulo Godói, 

FAG, o Zaca que é uma parte aqui do Santa Cruz, Esmeralda e o sitio [comunidade rural], 

tem uma parte do sitio que vem para nós, ai é agendado, eles ligam e deixam agendado, 

não tem como eles virem na fila, é mais difícil para eles” (cC). 

O funcionamento das UBSs compreende atendimento ao público para consultas 

médicas e/ou de enfermagem, as quais ocorrem por meio de agendamento, 

realizado sempre às sextas-feiras para a semana seguinte, na UBS do Jardim 

Floresta, sendo distribuídas fichas, com um limite de consultas igual a vinte, para 

profissionais que desenvolvem 4 horas de trabalho e, de dezesseis, para 

profissionais que desenvolvem 3 horas de trabalho. Na sexta-feira pela manhã, a fila 

começa em torno de 05h e vai até, aproximadamente, 08h, quando se encerra a 

distribuição de fichas para consultas, sendo distribuídas, em média, semanalmente, 

135 fichas para pediatria. Os usuários podem escolher o dia e o horário para a 

consulta na semana. Na UBS Santa Cruz, as fichas são distribuídas diariamente; a 

fila se forma de madrugada, a UBS abre às 07h e as pessoas vão agendando as 

consultas por ordem de chegada, até acabarem as fichas do dia. Os pediatras 

atendem pela manhã, a partir das 07h30min até, em torno, 10h. 
“O guarda [patrimonial] está abrindo a unidade em torno das 6 horas da manhã, e vai 

organizando a fila, às 7 horas as meninas (funcionárias administrativas e da equipe de 

enfermagem) chegam e já fazem o agendamento, o pediatra tem agendamento na fila e 

retorno agendado” (cC). 
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“O atendimento é por meio de agendamento, que é feito nas sextas-feiras para a 

semana seguinte. Distribuímos 20 fichas para os médicos que trabalham 4 horas e 

dezesseis para os 3 horas. Para idosos há uma distribuição diferente, nas quintas-feiras à 

tarde, a partir das quatorze horas. Reservamos algumas vagas que não são distribuídas no 

agendamento para retorno de exames, emergências e idosos que não agendaram consulta 

e precisam de atendimento. Nesses casos há critérios de encaixe para consulta que são 

avaliados pelos técnicos de enfermagem, que são: sinais vitais alterados [pressão arterial, 

temperatura e batimentos cardíacos], mais de 60 anos, pessoa necessitada de receita de 

medicamento de uso contínuo e indispensável, pessoa que necessita apresentar resultado 

de exames ou raios-X. Na sexta-feira de manhã, a fila começa às cinco horas e vai até as 

oito, aproximadamente, quando se acabam as fichas para consulta, sendo distribuídas, em 

média, semanalmente, 225 fichas de consulta para clínica médica, 135 para pediatria e 150 

para ginecologia” (cD). 

O atendimento prestado pelos profissionais médicos em relação à saúde da 

criança compreende consultas clínicas de rotina. Estas ocorrem com horário 

marcado para cada médico, sendo o grupo de pacientes orientado a estar na 

unidade com uma hora de antecedência do horário previsto para o atendimento para 

que seja feito o preparo para a consulta pelos técnicos de enfermagem, o que 

envolve pesagem e verificação de sinais vitais. O tempo médio de espera para a 

consulta varia entre uma hora e uma hora e trinta minutos. No período da noite não 

há atendimento pediátrico. 
“É assim, uma hora antes da consulta começa a chamada, ai eles só respondem 

presente, coloca a idade, que tem que colocar, para fazer depois a contagem, ai encaminha 

o prontuário, nós deixamos no balcão [pessoal da recepção], ai a equipe de enfermagem 

pega o prontuário, chama o paciente para pesar e ele volta a aguardar na recepção, na hora 

que o médico chega, ele pega as fichas que já estão preparadas e começa a chamar, pela 

ordem de chegada dos pacientes” (cC). 

Os demais atendimentos para crianças, além de consultas médicas, 

compreendem: administração de medicamento com receita médica, puericultura, 

cadastro de gestantes no SIS pré-natal, coleta de exames (três vezes por semana, 

na parte da manhã), pesagem de crianças para os programas sociais bolsa família e 

programa do leite e atendimento odontológico. 
“Realizamos ainda imunização, curativo, puericultura, atendimento de serviço social, 

agendamento de especialidades, dispensação de medicamentos na farmácia, as visitas dos 

ACS, as DNV, inalação, a parte da atenção básica em si. A puericultura as enfermeiras e os 

pediatras fazem, a primeira puericultura a mãezinha já agenda com o Dr. M ou Dra A, depois 
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continua fazendo com a enfermeira, quando a enfermeira encontra alguma coisa diferente a 

enfermeira marca com o pediatra para poder auxiliá-la, os dois acompanham essas 

crianças” (cC). 

 Sobre o serviço prestado pela UBS à comunidade, é elaborado, 

mensalmente, o relatório de produtividade que indica, em números, o que foi 

realizado na unidade para o período de um mês. Assim, demonstra-se claramente 

que o foco do trabalho são os procedimentos, mostrando o trabalho procedimento-

centrado no médico que, no caso do pediatra, produz em torno de 400 a 500 

consultas por mês na UBS, sendo as demais atividades voltadas para atendimentos 

de demandas espontâneas trazidas pela população e desenvolvimento de 

programas. Destacamos aqui aqueles voltados para a população infantil, como SIM 

(Sistema de Informação sobre Mortalidade), SINASC (Sistema de Informação de 

Nascidos Vivos), SISVAN (Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e 

Nutricional), SIS-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização) 

e SIS-PRÉ-NATAL (Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no 

Pré-Natal e Nascimento). 

 

 

6.2.2.2 Os problemas de saúde mais frequentes e o caminho percorrido pelas 
famílias que procuram a UBS 

 
 

 Em relação à saúde da criança, os casos mais frequentes atendidos pela 

unidade referiram-se a problemas respiratórios, gastrointestinais e febre. 

 Observamos que, em geral, as famílias chegavam à UBS buscando um 

primeiro atendimento com o pediatra nos casos em que o problema apresentado 

pela criança teve início durante o horário de funcionamento da unidade ou ainda 

quando houve alteração na evolução do quadro da criança neste período. Outras 

procuraram, primeiramente, resolver o problema com o uso de medicamentos 

caseiros e chás e, quando não obtinham êxito com essas práticas, procuravam 

medicamentos em farmácias, administrando-os por conta própria, de acordo com a 

orientação recebida por quem os vendeu. Outras, ainda dependendo do horário de 

funcionamento da unidade, procuraram inicialmente pelos PACs e, dependendo da 

gravidade da situação, o SAMU. 
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6.2.2.3 Recursos Humanos e área física 

 
 

A equipe de saúde estava composta por 57 profissionais na UBS do Jardim 

Floresta e 50 na UBS Santa Cruz, divididos em três turnos de trabalho (das 07h às 

13h, das 13h às 17h e das 16h às 22h). Cada uma das unidades tem dois pediatras 

e dois enfermeiros. No momento da coleta de dados, apenas um enfermeiro estava 

trabalhando em cada uma das unidades; além dele, um pediatra, na UBS Santa 

Cruz, em função de licenças de saúde dos profissionais. Os pediatras atendem em 

turnos opostos no Jardim Floresta: um pela manhã e outro à tarde e no mesmo turno 

na UBS Santa Cruz, ambos pela manhã. 
“No horário das 07hs às 13hs a equipe compreende quatro técnicos de enfermagem, um 

enfermeiro, uma ginecologista (07h30 às 10h30), dois clínicos (um das 07h às 10h e outro 

das 10h às 13h) e uma pediatra (07h30 às 10h30). No horário das 13hs às 19hs, são dois 

técnicos de enfermagem, o enfermeiro da tarde está em licença gestação e não houve 

substituição, um ginecologista (13h às 17h), uma pediatra (14h às 18h) e um assistente 

social (13h30 às 19h30). No turno das 16hs às 22hs, temos quatro técnicos de enfermagem, 

não há enfermeiro nesse horário, um ginecologista (18h às 22h) e um clínico (19h às 22h). 

Temos ainda sete dentistas que trabalham três horas por dia, distribuídos em escalas e sete 

ACS’s em turnos de oito horas, trabalhando das 07h30 às 11h30 e das 13h às 17h. No 

serviço de apoio são cinco funcionários para a área administrativa e quatro zeladores que 

fazem a limpeza da unidade” (cD). 

Com relação à área física, a unidade do Jardim Floresta é composta por duas 

estruturas prediais térreas anexas, sendo uma a UBS propriamente dita e a outra 

subdividida em salão comunitário e atendimento odontológico. A área da UBS 

contém a recepção; sala de pré-consulta; três consultórios médicos; sala de 

enfermagem; sala de procedimentos (curativos, pequenas suturas, coleta de exames 

e observação); sala de inalação; sala de vacina; expurgo; cozinha para funcionários; 

lavanderia; sala para dispensação de medicamentos; três banheiros para 

funcionários e outros dois para os usuários. 

Na UBS Santa Cruz, com espaço físico similar ao anterior em uma única 

estrutura predial, há três consultórios médicos, sala de serviço social, sala de 

enfermagem, sala de preparo para consulta, sala de agendamento de consultas com 

especialidades, recepção, sala de coordenação, expurgo, sala de imunização, sala 

de injetáveis, farmácia de dispensação, almoxarifado, sala de inalação, sala de 
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coleta de material para exames, sala de curativos, sala para ACS’s, copa, fraldário, 

lavanderia, banheiro adaptado para deficiente físico, dois banheiros para 

funcionários e outros dois para pacientes. 

 Em relação à área física, a RDC 50/2002 (BRASIL, 2002) estabelece a 

programação físico-funcional dos estabelecimentos de saúde quanto ao 

dimensionamento, quantificação e instalações prediais dos ambientes e recomenda 

que uma unidade de atendimento ambulatorial deve conter as seguintes áreas: sala 

de atendimento individualizado; sala de demonstração e educação em saúde; sala 

de imunização; sala de armazenagem e distribuição de alimentos especiais; sala de 

relatório; sala de preparo do paciente (consulta de enfermagem, triagem, biometria); 

sala de serviços; sala de curativos, suturas e coleta de material (exceto 

ginecológico); sala de reidratação (oral e intravenosa); sala de inalação; sala de 

aplicação de medicamentos; consultórios indiferenciados; consultório de serviço 

social (consulta de grupo); consultório de ortopedia (com área de exames); 

consultório diferenciado (oftalmologia, otorrinolaringologia, etc); consultório 

odontológico coletivo e individual; posto de enfermagem e serviços; área de 

prescrição médica; quarto individual de curta duração; quarto coletivo de curta 

duração; sala de espera para pacientes e acompanhantes; área para registro de 

pacientes; sala de utilidades; depósito de material de limpeza; sanitários para 

funcionários, pacientes e público (mas. e fem.); depósito de equipamentos; área para 

guarda de macas e cadeira de rodas; sala administrativa e copa. 

 Essas recomendações devem ser seguidas considerando-se o perfil 

epidemiológico do local em que está instalada e o número de usuários da área de 

abrangência. As duas unidades do estudo dispõem da maior parte das instalações e 

seguem as recomendações da legislação. 

 

 

6.2.2.4 Adstrição da clientela 
 
 

 Não há adstrição da clientela. Os ACSs têm uma determinada área para 

visitar, com um conjunto de famílias, que não compreende a totalidade de moradores 

dos dois bairros, mas uma parte deles. Esses moradores visitados não são, 
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necessariamente, aqueles a quem se destinam as ações de saúde da unidade, visto 

que a atenção ocorre por atendimento à demanda espontânea. 

 Com relação à vinculação da equipe de saúde da UBS à população da área 

adscrita e vice-versa, as ACS’s são as funcionárias da unidade que melhor 

conhecem a área e a população, embora alguns usuários frequentem mais a UBS e, 

portanto, sejam mais conhecidos que outros. 
“Os que já são mais conhecidos na unidade até dão coisas para nós, trazem um 

bolinho, bolacha, em forma de agradecimento, não que a gente cobre, que isso é até ilegal, 

mas muitos quando é natal, páscoa, dão bombom. A grande maioria reconhece o nosso 

trabalho, apesar de ter um ou outro que reclama, mas é tranqüilo, é gostoso essa troca, e a 

população aqui é bem exigente, reclamam, brigam, mas aqueles que reconhecem também 

tem essa parte boa da gratificação. Aquele que não consegue o atendimento é porque não 

cabia mais a nós, não temos força para acolher todo mundo e aqueles que vem atendemos 

bem, atendemos da melhor forma possível, que eles ficam gratos também com o 

atendimento prestado, falamos que a questão de médicos, sempre tem reclamação de 

médicos nas unidades, mas dos nossos médicos não tem queixa de nenhum, todos 

trabalham muito bem, tanto que vem pacientes de outros lugares para consultar aqui” (cC). 

 

 
6.2.2.5 Acolhimento 
 
 

 Em relação à adoção de medidas de acolhimento ao usuário, não há 

nenhuma ação específica, pois nos dois sistemas de distribuição de fichas forma-se 

uma fila já de madrugada e as fichas são distribuídas por ordem de chegada. 

Operacionalmente, como em cada unidade há um vigia à noite, é ele quem distribui 

as fichas e, em dias de frio ou chuva, abre a unidade para que os usuários possam 

aguardar abrigados o inicio de seu funcionamento. 
“Nós avaliamos a situação, se o paciente realmente não vai poder voltar na fila, 

tentamos fazer o agendamento para o dia, mas quando é o caso de que, tem muitos que 

vem e inventam, tentam enganar a gente, explicamos: vem na fila amanhã, se não 

conseguir, procura o encaixe, pode faltar alguém, explica para eles que foi uma opção da 

comunidade em fazer agendamento dessa forma, então se for ouvir todo mundo, com todas 

as suas queixas, não vamos conseguir fazer nada, só ouvir as queixas da comunidade, 

porque a queixa é muito grande, vai ficando difícil de trabalhar algumas situações. Nem 
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sempre conseguimos atender toda a demanda, porque está dentro daquele limite de 

consultas que nós temos que são as 16 consultas por dia para o clínico, pois tiramos 

algumas para as emergências, quatro ou cinco por dia, daí acaba ficando 10, 12 fichas por 

dia para a fila, temos que trabalhar dentro do limite. Se não consegue a gente escuta, vê o 

que é, o que não é, acaba atendendo de uma forma ou de outra, mas nem sempre, não é 

por que ele [o usuário] quer [a consulta] que ele vai conseguir, muitas vezes ele não 

consegue pela demanda, por ser uma área de abrangência grande, então muita gente sai 

sem atendimento e vai parar no pronto atendimento” (cC). 

 

 

6.2.2.6 Referência e contrarreferência 

 
 

Quando um usuário precisa ser referenciado para atendimento em outro nível 

do sistema, a escolha será determinada pela condição em que este se encontra e 

pela capacidade de resolutividade da unidade naquele determinado momento, 

podendo ser encaminhado para os PACs I e PACII. Neste caso, o médico da UBS 

contacta o médico dos PACs para explicar a situação e, em seguida, comunica a 

recepção sobre a ida do paciente e solicita ao SAMU que venha buscá-lo para o 

encaminhamento. Entretanto, se houver possibilidade, a própria família do paciente 

fará o deslocamento. Há casos ainda em que o usuário é levado, diretamente pela 

família, ao PAC ou o SAMU é acionado para atendimento, sem necessariamente 

passar pela unidade. Quando um usuário chega à UBS com uma condição clínica 

agudizada e não há médicos disponíveis no momento, ele é avaliado pela equipe de 

enfermagem e, se necessário, encaminhado ao PAC, com formulário próprio de 

encaminhamento, preenchido pelo funcionário responsável pela avaliação. Em 

relação à contrarreferência dos serviços para a UBS, é inexistente, com exceção de 

encaminhamentos feitos a unidades de atenção secundária de psiquiatria, como o 

CASM, o qual retorna o caso à UBS para acompanhamento. 
“Referência do paciente que fazemos, poucos retornam para cá. Às vezes, porque 

ele precisa continuar o seu tratamento, com exames ou com o retorno mesmo da consulta, 

medicamentos, esse tipo de coisa ficamos sabendo através do contato com o usuário. 

Depois que encaminhamos o paciente ele continua sendo problema nosso, o ACS vai a 

casa ou o paciente vem aqui e fala, preciso do retorno, então vai pro livro [de registros de 

especialidades] continua acompanhando, o paciente que tem curativo, a gente sempre 
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acaba conhecendo eles, os pacientes de psiquiatria que voltam para renovar a receita, 

trocar a receita, medicamento controlado, o paciente que tem protocolo, ele volta para pegar 

o remédio do protocolo, então é raro aquele que você não tem mais contato” (cC). 

 

 
6.2.2.7 Organização do trabalho 
 

 

Sobre a forma de desenvolvimento do trabalho, ocorrem reuniões mensais de 

equipe para discutir normativas, ordens de serviço, explanações sobre medidas 

adotadas pela secretaria de saúde, ou seja, para repasse de informações e 

esclarecimento de dúvidas sobre novas regras. Embora os profissionais procurem 

realizar um trabalho conjunto, o foco da UBS é o atendimento médico, pois o usuário 

vem à unidade para consulta e os demais serviços são desencadeados a partir 

delas: 
“As consultas ocorrem com horário marcado para cada médico, sendo um grupo de 

pacientes orientado a estarem na unidade às sete horas e outro grupo as oito. Enquanto 

aguardam as consultas é feito o preparo para a consulta pelos técnicos de enfermagem, 

com pesagem e verificação de sinais vitais. O tempo médio de espera para a consulta varia 

entre uma hora e uma hora e meia. Os usuários podem escolher o dia e o horário para a 

consulta na semana. No período da noite, quem já tem consulta agendada é orientado a 

chegar no primeiro grupo, as 18h30 e os demais usuários são atendidos no segundo grupo 

as 19h30” (cD). 

 Em relação à intersetorialidade, não há uma regra clara e estabelecida de 

atuação. Entretanto, sempre que detectada a necessidade de parcerias com os 

demais setores do município, as ações passam a ser em parcerias com as escolas, 

creches, secretaria de meio ambiente, do planejamento, entre outras. 
“Resolver até que resolve, mas não de imediato, você encaminha, conselho tutelar 

também vai volta, tem toda essa questão que às vezes acaba demorando mais para se 

resolver, na questão de saúde mesmo, quando é atendimento de clínica médica ou uma 

visita [domiciliar] procuramos o quanto antes resolver, até especialidade que está dentro do 

nosso alcance procuramos resolver, para UOPECCAN [hospital de tratamento do câncer] 

temos conseguido agendar rápido, demorado mesmo é a questão social, porque daí é 

emprego, é tudo isso que não depende só de nós para melhorar” (cC). 
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6.3 Caracterização dos sujeitos do estudo 

 
 

 Participaram do estudo onze familiares de crianças hospitalizadas por 

condições sensíveis à atenção ambulatorial no alojamento conjunto pediátrico do 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná, além de treze profissionais de saúde. 

Onze deles foram elencados para o estudo por atuarem nas unidades básicas de 

saúde citadas pelos familiares, e outros dois por trabalharem na unidade de 

internação hospitalar. Assim, obtivemos um total de vinte e quatro participantes. 

Outro grupo diz respeito aos familiares que participaram do mapa falante, num total 

de seis, cuja caracterização será apresentada em unidade de análise especifica. 

Cada um dos grupos terá seu perfil apresentado separadamente a seguir. 

 

 

6.3.1 Perfil das crianças hospitalizadas no HUOP com condições sensíveis à 
atenção ambulatorial (CSAA) e de seus familiares 

 

 

 Em relação ao sexo das crianças hospitalizadas no HUOP por CSAA, cinco 

foram do sexo feminino e sete do masculino. Quanto à idade, duas tinham menos de 

um ano; quatro entre um ano e um ano, onze meses e vinte e nove dias; quatro de 

dois anos a dois anos, onze meses e vinte e nove dias e uma de três anos a quatro 

anos, onze meses e vinte e nove dias. Sobre esse aspecto, no estudo de Pinto, 

Maggi e Alves (2004), a média de idade das crianças foi de 22,4 meses, com 

predomínio de crianças na faixa etária com menos de 24 meses. Em nossa 

pesquisa, a concentração de idades foi entre 12 e 36 meses. 

 No que se refere aos cuidadores das crianças durante sua hospitalização, 

podemos afirmar que oito delas foram cuidadas por suas mães, uma pelo pai, uma 

pela mãe e avó em alternância e uma por outra pessoa com vínculo significativo 

para a criança e família. Quanto à idade do cuidador, três eram menores de 20 anos; 

quatro tinham entre 20 e 25 anos, três entre 25 e 30 anos e uma mais de 30 anos. 

Com relação à escolaridade dos cuidadores, uma era analfabeta, uma tinha o 

ensino fundamental incompleto, uma, o ensino fundamental completo, quatro, o 

ensino médio incompleto e quatro, o ensino médio completo, predominando a 
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escolaridade materna maior ou igual a oito anos de estudo. Nas investigações 

(CAETANO et al., 2002; SILVA et al., 1999) que correlacionaram a idade materna às 

taxas de hospitalização de crianças não foi encontrada diferença na taxa de 

internação segundo a escolaridade da mãe, ao contrário do estudo de Prietsch et al. 

(2008) que apresenta, como um dos principais fatores de risco antecedente de 

infecção respiratória, a escolaridade materna menor que cinco anos. 

 Quanto à profissão e/ou ocupação dos cuidadores, predominou o setor de 

serviços, com ocupações de pouca remuneração e também dois casos de familiares 

desempregados. Em relação às mães, três estavam desempregadas, cinco eram 

donas de casa, uma era de auxiliar de escritório, uma, assistente de vendas e uma, 

confeiteira. Sobre as ocupações dos pais das crianças, tivemos um desempregado e 

nove ocupações diferentes para os demais, sendo, padeiro, armazenador em 

depósito de supermercado, operário na linha de produção em fábrica de confecção, 

montador de estruturas de ferro, operário da construção civil, laminador, eletricista, 

operário na linha de produção em indústria frigorífica. Esta informação não foi obtida 

para um dos pais que não convivia com a criança. 

Segundo dados da PNAD 2009 (IBGE, 2010), há 101,1 milhões de pessoas 

economicamente ativas no país, das quais 91,7% trabalhavam na última semana de 

setembro de 2009 e, as demais (8,3%), procuravam trabalho. A população 

empregada em 2009 (92,7 milhões) não se alterou significativamente frente a 2008 

(aumento de 0,3%) e representava 56,9% das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade. Essa taxa, chamada nível de ocupação, caiu em relação a 2008 (57,5%), mas 

subiu em relação a 2004 (56,5%). O Sul apresentou o maior nível da ocupação em 

2009 (61,6%) e o Nordeste, o menor (54,4%). 

 Em relação ao número de filhos por família, três tinham apenas um filho, ou 

seja, a criança que estava hospitalizada, e oito tinham dois filhos, corroborando o 

perfil familiar brasileiro cuja taxa de natalidade, no começo da década, estava em 

2,38 filhos por família e em 2008 foi estimada em 1,86 filhos por mulher, segundo 

dados divulgados pelo IBGE (2010). 

 Sobre a idade dos filhos, estabelecemos o intervalo interpartal e a idade das 

mães das crianças, correlacionado os dados, apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 7 - Relação entre a idade dos filhos e a idade da mãe das crianças hospitalizadas no 
HUOP com CSAA. Cascavel, PR. 2010. 

Idade da Criança 
hospitalizada 

Idade do irmão Idade da mãe Diferença de idade 
entre as crianças 

44 dias 1 ano e 5 meses 17 anos 1 anos 
4 meses e 18 dias 7 anos 24 anos 6 anos 
1 ano e 12 dias 10 anos 27 anos 9 anos 
1 ano e 1 mês 4 anos 24 anos 3 anos 
1 anos e 2 meses -- 19 anos -- 
1 ano e 11 meses 6 anos 28 anos 4 anos 
2 anos -- 19 anos -- 
2 anos 4 meses 24 anos 1 ano e 6 meses 
2 anos e 3 meses -- 23 anos -- 
2 anos e 10 meses 9 anos 30 anos 6 anos 
5 anos 3 anos Não perguntado 2 anos 

 

A idade das mães quando do nascimento dos filhos corresponde à idade fértil, 

considerada adequada para a gestação, com apenas uma das mães menor de 18 

anos. Contudo, ao tomarmos como base todos os filhos e não apenas a criança 

hospitalizada, quatro mães tiveram seus filhos na adolescência. 

No estudo de Nascimento et al. (2004), a idade materna mais jovem 

apresentou chance duas vezes maior de internação por pneumonia que idades entre 

20 e 34 anos e quatro vezes maior quando comparada à mães mais velhas. No 

mesmo estudo, analisou-se o intervalo interpartal e a ordem de nascimento da 

criança hospitalizada, os quais não apresentaram significância estatística. 

Sobre a situação conjugal das famílias, obtivemos que quatro das mães vivem 

com o companheiro e pai da criança hospitalizada em união estável, cinco são 

casadas, uma das mães é solteira e uma vive com o pai da criança hospitalizada em 

união estável, tendo uma criança mais velha, fruto de relacionamento com outro 

companheiro, vivendo com o casal. 

No domicílio, o cuidador da criança hospitalizada é a mãe em cinco dos 

casos; outros familiares, para uma família e a mãe com o auxílio de outros 

familiares, revezando-se no tempo de execução dos cuidados, para uma das 

famílias. A permanência da criança na creche durante o dia foi a solução encontrada 

para o seu cuidado em quatro dos casos. No estudo de Caetano et al. (2002), com o 

objetivo de estabelecer os fatores de risco para hospitalização de crianças, esta não 

esteve associada à utilização da creche, mas aos cuidados da avó, sendo este fato 

considerado fator de risco para hospitalização. 
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Com relação à renda familiar, duas das famílias encontravam-se sem renda, 

sobrevivendo com o auxílio de familiares ou benefícios sociais concedidos pelo 

governo, como o bolsa família. Outras duas ganhavam entre R$ 500,00 e R$600,00 

mensais, correspondendo a, aproximadamente, um salário mínimo vigente na 

ocasião da coleta de dados da pesquisa, que era de R$510,00. Uma família tinha 

renda entre R$600,00 e R$700,00, quatro ganhavam entre R$1.200,00 e 

R$1.500,00 e duas mais de R$1.500,00. Os contribuintes para a renda familiar, em 

três das famílias, foram o casal; em seis delas, apenas o marido e/ou companheiro; 

em outra, a renda provinha da aposentadoria da avó da criança, pois a família 

encontrava-se sem renda no momento e, para outra família, nenhum dos familiares 

contribuía por estarem sem ocupação no momento da coleta de dados. 

Estudos (MOLINA et al., 2008; SILVA et al., 1999) demonstram que as 

crianças oriundas de famílias de menor renda são hospitalizadas em maior 

proporção que as demais. Pinto, Maggi e Alves (2004) observaram que as crianças 

cujas famílias dispunham de renda mensal inferior a 170 dólares (R$340,00 

atualmente) apresentaram um risco duas vezes maior de desenvolver 

comprometimento pleural na hospitalização decorrente de pneumonia. Prietsch et al. 

(2008) mencionam, como fator de risco para doença respiratória aguda baixa, em 

menores de cinco anos, a renda familiar menor do que dois salários mínimos 

mensais. Ao contrário, no estudo de Nascimento et al. (2004), a renda familiar não 

se mostrou com significância estatística como fator de risco para pneumonia em 

crianças. 

Outros dados relevantes para traçar um perfil dos sujeitos dizem respeito às 

variáveis socioeconômicas e demográficas das famílias. A tabela a seguir permite 

visualizar estas variáveis por meio da caracterização do domicílio, da propriedade da 

moradia, do tamanho das residências, do acesso a bens de consumo e condições 

de saneamento dos bairros em que residem. 

 
Tabela 8 - Características das moradias das famílias das crianças hospitalizadas no HUOP 
com CSAA. Cascavel, PR. 2010. 

Características das moradias Nº % 
Propriedade 
Casa cedida por familiares 1 9,1 
Casa alugada 5 45,4 
Casa própria no mesmo lote dos familiares 3 27,3 
Casa própria 2 18,2 

Continua... 
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Continuação 
Características das moradias Nº % 
Tamanho das moradias 
Casa com sala, cozinha, três quartos, banheiro e área de serviço 1 9,1 
Casa com sala, cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço 5 45,4 
Casa com sala, cozinha, um quarto, banheiro e área de serviço 3 27,3 
Kitinete 1 9,1 
Não perguntado 1 9,1 
Descrição física das moradias 
Casa de madeira 1 9,1 
Casa de alvenaria 6 54,5 
Não perguntado 4 36,4 
Característica da área 
Residencial com área verde 4 36,4 
Residencial pouco arborizada 6 54,5 
Comercial e residencial 1 9,1 
Serviços básicos de saneamento 
Água Encanada 11 100 
Esgoto 5 45,4 
Fossa 6 54,5 
Eletricidade 11 100 
Coleta de lixo regular (3 vezes por semana) 11 100 
Pavimentação asfáltica 7 63,6 
Sem pavimentação (terra) 3 27,3 
Presença de animais na residência 
Cachorro fora de casa 4 36,4 
Nenhum animal 7 63,6 
Eletrodomésticos nos domicílios 
Geladeira 11 100 
Fogão a gás 11 100 
Chuveiro elétrico 11 100 
Rádio 11 100 
Máquina de lavar 11 100 
Computador 1 9,1 

  

Com relação à propriedade dos domicílios das famílias, uma tinha a casa 

cedida por familiares, cinco residiam em casa alugada, três moravam em casa 

própria no mesmo lote de outros familiares e duas tinham casa própria em área 

separada da família. Quanto ao tamanho das moradias, a maior parte das casas 

(cinco) contava com cinco cômodos, sendo sala, cozinha, dois quartos, banheiro e 

área de serviço. Sobre a descrição física das moradias, seis das casas eram de 

alvenaria. Como característica da área de localização, houve predomínio de área 

residencial pouco arborizada, totalizando seis, seguida de bairro residencial com 

área verde, com quatro. Sobre o tamanho das residências, o estudo de Pinto, Maggi, 

Alves (2004) refere, como fator de risco duas vezes maior para doenças 
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respiratórias, domicílios com dois cômodos, comparados às crianças cujos 

domicílios possuíam três ou mais cômodos. 

Os serviços básicos de saneamento e oferta de serviços públicos foram 

encontrados em praticamente a totalidade das residências no que diz respeito à 

água encanada (100%), eletricidade (100%) e coleta regular de lixo, três vezes por 

semana (100%). Rede de esgoto somente esteve presente em cinco das 

residências, sendo que seis utilizavam fossas sépticas como destino dos dejetos. 

Pavimentação asfáltica esteve presente em sete dos locais de domicilio e três não 

tinham nenhuma pavimentação em seus locais de moradia, com ruas de terra. 

Em relação às condições de vida da população de Cascavel,  pesquisa PNAD 

2009 (IBGE, 2010) mostra que vem aumentando o acesso a serviços como 

abastecimento de água por rede geral (de 42,4 milhões em 2004 para 49,5 milhões 

em 2009), coleta de lixo (de 43,7 milhões em 2004 para 51,9 milhões em 2009), 

iluminação elétrica (de 50,0 milhões em 2004 para 57,9 milhões em 2009) e rede 

coletora ou fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto (de 29,1 milhões em 2004 

para 34,6 milhões em 2009). 

Sobre a presença de animais na residência, que pode ser considerado um 

fator de risco desencadeante de doenças respiratórias, principalmente em crianças 

com alergias respiratórias crônicas, sete não tinham nenhum animal e quatro tinham 

cachorros fora de casa. 

Com relação ao acesso a bens de consumo ou bens duráveis, a presença de 

alguns eletrodomésticos essenciais pode ser considerada como indicador de 

qualidade de vida. Foram encontrados, na totalidade das residências, geladeira, 

fogão a gás, chuveiro elétrico, rádio, máquina de lavar e televisão. Computador foi 

encontrado somente em uma das residências, ao contrário de aparelhos de telefonia 

móvel, pois havia mais de um telefone celular em todas as famílias. Embora o 

acesso a bens duráveis, como máquina de lavar, televisão e geladeira venha 

crescendo no país, bem como o percentual de residências com computador (34,7%), 

Internet (27,4%) e telefone celular (78,5%) (IBGE, 2010), o estudo de Pinto, Maggi e 

Alves (2004) não encontrou associação estatisticamente significativa entre o 

comprometimento pleural de crianças com pneumonia e o acesso a bens de 

consumo como televisão, rádio, geladeira e carro. 

Sobre os meios de transporte utilizados cotidianamente pelas famílias, o 

ônibus coletivo foi utilizado por dez, carro próprio por sete, motocicleta por uma, 
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bicicleta para duas e uma realizava seu deslocamento a pé. De acordo com os 

dados da PNAD 2009 (IBGE, 2010), a proporção de domicílios com automóvel foi de 

37,4% e, com motocicleta, de 16,2%. 

Em relação aos serviços públicos disponíveis na área de residência das 

famílias, encontramos escola e creche em dez dos casos, unidade básica de saúde 

e/ou unidade de saúde da família em uma, hospital em duas, centro comunitário em 

dez, embora apenas uma das famílias utilize o local. Havia também associação de 

moradores do bairro em 100% dos casos, mas apenas duas das famílias relataram 

participar das reuniões. Sete famílias relataram a presença de farmácias nos bairros 

em que residem. Nenhuma das famílias participava dos conselhos locais de saúde e 

todos verbalizavam desconhecer a existência dos mesmos. 

Verificando junto ao Conselho Municipal de Saúde sobre a existência de 

conselhos locais de saúde, encontramos apenas nove conselhos, a saber: Conselho 

Local de Saúde Los Angeles, Conselho Local de Saúde São Francisco de Assis, 

Conselho Local de Saúde São Salvador, Conselho Local de Saúde Canceli, 

Conselho Local de Saúde Aclimação, Conselho Local de Saúde Guarujá, Conselho 

Local de Saúde Pacaembu, Conselho Local de Saúde Faculdade e Conselho Local 

de Saúde Claudete (CASCAVEL, 2008). Os dados estão apresentados na tabela a 

seguir. 

 
Tabela 9 - Correlação entre os bairros de residência, os bairros em que se situam as UBS 
utilizadas cotidianamente pelas famílias e aqueles com Conselhos Locais de Saúde. 
Cascavel, PR. 2010. 
Bairros de residência das 
famílias 

Bairros onde se situam as 
UBS utilizadas 

Bairros com Conselho 
Local de Saúde 

Paulo Godoy Santa Cruz CLS São Franscisco 
Jardim Clarito Los Angeles CLS Los Angeles 
Jardim União Faculdade CLS Faculdade 
Morumbi Morumbi CLS São Salvador 
Santa Cruz Santa Cruz CLS Canceli 
Conjunto Bela Vista Los Angeles CLS Aclimação 
XIV de Novembro XIV de Novembro CLS Pacaembu 
Jardim Esneralda Guarujá e Santa Cruz CLS Guarujá 
Claudete Claudete CLS Claudete 
Jardim Alvorada Floresta -- 
Alto Alegre Santos Dumont -- 

 

Assim, em quatro dos locais de residência e/ou locais das unidades básicas 

de saúde de referência para as famílias do estudo, os conselhos locais de saúde 
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estavam em funcionamento e as famílias os desconheciam e não participavam de 

suas atividades. Para o restante das áreas, não há conselhos locais implantados. 

 Em síntese, o perfil das crianças hospitalizadas no HUOP por CSAA e suas 

famílias é: entre as crianças, seis (54,5%) eram do sexo masculino, com idades 

predominantes entre 12 e 36 meses. Durante a hospitalização, o cuidador mais 

frequente foi a mãe. Para estas, a média de idade ficou entre 20 e 30 anos (73,6%) 

e a média de escolaridade igual ou superior a oito anos de estudo. Houve 

predomínio de ocupações no setor de serviços para ambos os pais, com pouca 

qualificação e conseqüente baixa remuneração. Destas famílias, oito (72,7%) tinham 

dois filhos com intervalo interpartal maior do que dois anos. As famílias eram 

formadas por pai, mãe e filhos em nove (81,8%) dos casos. O cuidador da criança 

em casa foi a mãe em cinco (45,4%) e a creche para quatro (36,4%) dos casos. A 

renda média das famílias foi entre um (três famílias - 27,3%) e três (quatro famílias - 

36,4%) salários mínimos. Para seis (54,5%) famílias, as casas eram alugadas ou 

emprestadas, com cinco cômodos em média, em área predominantemente 

residencial. Todas tinham água tratada, acesso à eletricidade e coleta regular de 

lixo. Somente cinco (45,4%) tinham esgoto e sete (63,3%) pavimentação asfáltica. 

Nenhuma das famílias possuía animais no interior das residências. Todas tinham 

acesso a bens duráveis como televisão, geladeira, fogão a gás, máquina de lavar e 

telefone celular e sete (63,3%) tinham carro próprio. O acesso a serviços públicos, 

tais como escola, creche e unidade de saúde no próprio bairro ou em bairro próximo 

foi encontrado em todos os casos. Nenhuma das famílias relatou participação em 

conselhos locais de saúde, associação de moradores ou centro comunitário do 

bairro. 

 

 

6. 3. 2 Perfil dos profissionais 
 

 

Na distribuição dos profissionais, quanto ao sexo, obtivemos nove (69%) do 

sexo feminino e quatro (31%) do masculino. Suas idades foram, para oito deles, 

(61%), entre 30 e 35 anos, três (23%), entre 40 e 45 anos e dois (15%), entre 45 e 

50 anos. Quanto ao tempo de conclusão do curso de graduação, obtivemos quatro, 

(31%) de um a cinco anos, cinco (38%), entre cinco e dez anos, e quatro (31%), com 
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mais de dez anos de profissão. A maioria dos participantes do estudo apresentou 

tempo de graduação maior que cinco anos, o que pressupõe maior tempo de 

experiência profissional na atenção às crianças. 

Em relação à profissão, sete (54%) eram enfermeiros e seis (46%) médicos. 

Dos médicos, dois apresentaram, como especialização, a residência médica em 

pediatria, um a residência médica em pediatria e especialização em alergia e 

pneumologia pediátrica, um a residência médica em pneumopediatria, outro a 

residência médica em pediatria e título de área de atuação em saúde do adolescente 

pela Sociedade Brasileira de Pediatria e ainda um residência médica em pediatria e 

UTI pediátrica. Todos os médicos incluídos como sujeitos do estudo apresentaram, 

como formação complementar à graduação, a residência médica em pediatria.  

 Quanto aos enfermeiros, as especializações apresentadas foram, para dois 

deles, em terapia intensiva; para um, duas pós-graduações, uma em terapia 

intensiva e outra em saúde coletiva; para um, uma especialização em gestão pública 

e outra em gerenciamento de recursos humanos; para um, três pós-graduações, 

sendo uma em enfermagem do trabalho, uma em ensino na enfermagem e outra em 

gestão de políticas públicas; um em saúde pública, com ênfase em saúde mental e 

outro não apresentou nenhuma especialização. Dos enfermeiros, apenas dois 

atuavam na unidade hospitalar e o restante em unidades básicas de saúde e pronto 

atendimento continuado. Destes, dois apresentaram especialização em saúde 

pública e/ou coletiva e os demais em áreas diversas. 

 Sobre o tempo de trabalho na unidade, obtivemos seis (46%), com menos de 

um ano, três (23%), entre um e cinco anos, e quatro (31%), com mais de cinco anos 

de atuação no mesmo serviço. O predomínio do menor tempo de atuação no serviço 

pode ser explicado em função de que estes profissionais, majoritariamente os 

médicos pediatras, estavam assumindo vagas de concurso público recente, 

realizado pelo município para contratação de servidores da área de saúde, à época 

da coleta de dados. 

 Em relação à distribuição dos profissionais entrevistados por unidade de 

trabalho, dois estavam desempenhando suas funções junto ao alojamento conjunto 

pediátrico do HUOP, dois desenvolviam atividades profissionais no PAC I, quatro 

estavam lotados no PAC II, três na UBS Jardim Floresta e dois na UBS Santa Cruz. 

 Após a caracterização dos locais e sujeitos do estudo, passamos a apresentar 

os dados obtidos por meio da análise documental. 
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6.4 O que nos mostram os documentos de registro dos atendimentos 

realizados às crianças na atenção básica e na unidade de emergência 

 

 

 Apresentamos, nesse momento, a discussão sobre os registros dos 

profissionais de saúde em relação ao atendimento prestado à criança, possibilitada 

pela triangulação dos dados, ou seja, avaliando as informações dadas pelos 

familiares entrevistados com aquelas anotadas nos documentos de registro do 

cuidado, quando esses foram passiveis de verificação, pois algumas crianças foram 

levadas diretamente para a unidade de emergência e nem todas as fichas de 

atendimento foram localizadas nesses serviços. 

 Acresce-se que os prontuários ambulatoriais somente foram buscados para 

compor a amostra documental da pesquisa nas duas unidades básicas selecionadas 

que apareceram mais vezes nas falas dos sujeitos como sendo suas unidades de 

referência uma vez que não dispúnhamos de tempo para realizar a observação e 

entrevista em todas as unidades e todos os profissionais, conforme descrevemos no 

método. Das demais, que apareceram somente uma vez, não incluímos a análise do 

prontuário ambulatorial e, por esse motivo, nessa etapa da análise dos dados, as 

mesmas não aparecem citadas. Para esses casos, foi analisada apenas a ficha de 

atendimento do serviço de emergência e somente quando esta foi encontrada nos 

arquivos.  

 De antemão, o que podemos anunciar, como prática dos profissionais em 

qualquer um dos serviços pesquisados, mesmo o hospitalar, foi o registro sumário 

de informações cujos prontuários foram fonte de dados para o diagnóstico, tempo de 

hospitalização, número de hospitalizações na vida da criança e registro de 

atendimentos anteriores à hospitalização na atenção básica e/ou unidade de 

emergência, além da descrição dos sintomas que nortearam o profissional a decidir 

pela hospitalização. 

 Outro aspecto a destacar, além dos escassos registros, é a dificuldade para 

seu entendimento, considerando que predominaram as siglas e a letra praticamente 

inelegível. Nesses casos, a comunicação interprofissional, por meio do documento, 

torna-se frágil, pois o entendimento do ato praticado resulta inviável. Recorremos a 

membros da equipe de saúde que costumam manusear tais documentos para que 

nos auxiliassem na compreensão da linguagem adotada naqueles registros, mas, 
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mesmo assim, não nos foi possível identificar alguns signos, os quais optamos por 

trazer nas citações, com traço seguido de um sinal de interrogação. 

 A partir dessas explicações iniciais, apresentamos a descrição dos registros 

de cada documento das crianças participantes do estudo. Aqueles citados entre 

aspas foram transcritos na íntegra, da forma pela qual foram registrados pelo 

profissional no prontuário ambulatorial, ficha de atendimento ou AIH. 

 A criança de EA1, do sexo masculino, com idade de dois anos e três meses, 

permaneceu hospitalizada de 15/02/2010 a 15/03/2010, com diagnóstico de 

pneumonia, sendo esta sua primeira hospitalização. Contudo, teve uma primeira 

experiência de tratamento hospitalar, anterior a esta, em uma das unidades de 

emergência do município, em leito de observação, nos quais o paciente deve 

permanecer por, no máximo 24 horas, mas que, por falta de leitos na rede de 

atenção para encaminhamento, permanecem recebendo um ciclo de tratamento 

completo na emergência, o qual pode variar de sete a até quatorze ou vinte e um 

dias, de acordo com a terapêutica. O prontuário traz documento de encaminhamento 

do PAC para a instituição hospitalar; porém, no PAC, sua ficha de atendimento não 

foi localizada. A descrição dos sinais clínicos que levaram à hospitalização, de 

acordo com o registro médico na AIH foi: “pai refere que seu filho apresentou 

desconforto respiratório há 2 dias acompanhado de febre (39º C), dois picos febris 

acompanhado ainda de tosse produtiva e gemente, expectoração de coloração 

amarelada, foi medicado com dipirona 12 gotas com melhora do quadro. Hoje esteve 

no PAC no qual foi realizado RX de tórax e após encaminhado ao HUOP”. Após 31 

dias de hospitalização, a criança recebeu alta hospitalar sem referenciamento a uma 

unidade de atenção básica para continuidade do cuidado em saúde. Pelo fato da 

família ter procurado diretamente a unidade de emergência para o primeiro 

atendimento, não foi encontrado registro na unidade básica de referência sobre 

atendimento relacionado a esse problema que motivou a hospitalização. 

 No prontuário ambulatorial dessa criança, os registros foram realizados pelo 

enfermeiro e se referiam às consultas de enfermagem para puericultura, realizadas 

nos dias 18/09/09 e 06/10/09, cujas anotações foram: “18/09/09: PC: 50; PT: 54,5; P: 

12Kg Alt: 86cm; 1 ano e 10 meses; vacinas em dia, corado, hidratado DNPM +, não 

fala, alimentação geral, AP: MV+ abdômen globoso, eliminações fisiológicas 

normais, apresenta fimose, mãe orientada para cuidados gerais. 06/10/09: usuária 
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orientada quanto a consulta com fonoaudióloga no CEACRI, dia 19/10/09 às 16:00 

horas”. 

 Desta forma, não há registro na UBS que indique que os profissionais da 

unidade estão cientes da hospitalização da criança. Nessas anotações, percebe-se, 

ainda, encaminhamento para um problema observado no atendimento de 

puericultura, que diz respeito ao fato da criança ainda não falar com dois anos de 

idade, tendo sido realizado, então, o encaminhamento para outro profissional na 

rede, inclusive com agendamento de consulta. Mesmo assim, não há mais registros 

sobre o retorno dessa criança à unidade e das medidas adotadas para o que foi 

considerado um problema de saúde. 

 A criança de EA2, do sexo feminino, com cinco anos de idade, esteve 

hospitalizada de 03/11/2009 a 19/11/2009, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

esta a primeira hospitalização na vida da criança. No prontuário, constava 

documento de encaminhamento do PAC I; contudo, nesse serviço, não foi localizada 

a ficha de atendimento. A descrição dos sinais clínicos que motivaram a 

hospitalização, de acordo com o registro médico na AIH, foi “Há 4 dias, mãe refere 

febre 39ºC diária com melhora com dipirona. Relata coriza. Mãe levou ao PAC 

sábado, no qual solicitou continuar o uso de Clavulanato 5ml por 4 dias. Entretanto 

sem melhora clinica. Urina normal, nega disúria, polaciúria, relata inicio de diarréia 

(fezes amolecidas). Relata hiporexia”. A criança obteve alta hospitalar após 

dezesseis dias, sem encaminhamento para acompanhamento na UBS de referência. 

Esta família buscou, como primeira opção, a unidade de emergência, por ter 

notado os primeiros sintomas de problema de saúde na criança no sábado, dia em 

que a UBS não está aberta para atendimento aos usuários. Como não houve 

melhora, na segunda-feira de manhã o pai dirigiu-se à UBS de referência em busca 

de ficha de consulta e conseguiu atendimento para este mesmo dia. Em seguida, 

transcrevemos o registro efetuado no prontuário da UBS para esse atendimento, 

realizado pelo médico pediatra em consulta no dia 03/11/09: 

“03/11/09: peso: 13Kg. Febre há 6 dias, tosse seca, __?, coriza, consultou no 

PAC I: Amoxicilina + __?. Conduta: RX tórax no PAC I.” Duas das palavras do 

registro eram inelegíveis, mas apreende-se, de seu conjunto, o registro de sintomas 

respiratórios, a prescrição de antibioticoterapia e o encaminhamento à unidade de 

emergência para realização de exames de apoio diagnóstico. Assim como o familiar 

relatou, a criança foi à unidade de emergência e realizou os exames, sendo 
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confirmado o diagnóstico de pneumonia, tendo sido, então, encaminhada para 

hospitalização. Contudo, esta mesma criança, há dois dias, havia sido avaliada no 

serviço de emergência. O que ocorreu nesse período que levou a família a retornar 

ao serviço de saúde para novo atendimento, quando a hospitalização se fez 

necessária? Por que o problema não foi identificado no primeiro atendimento, 

evitando seu agravamento e hospitalização? O familiar ressalta o período de 

duração da consulta na emergência, o qual, segundo ele, não excedeu cinco 

minutos, com foco na queixa principal. Uma avaliação dessa natureza possibilita ao 

profissional de saúde identificar os determinantes que podem levar ao adoecimento 

de uma criança? Não queremos afirmar aqui que o método ou o tempo utilizado 

nessas consultas sejam fatores agravantes para o problema de saúde, uma vez que 

podem gerar diagnósticos não resolutivos ou terapêuticas não efetivas; queremos, 

sim, suscitar reflexão sobre a forma segundo a qual os serviços têm se organizado 

para prestar atendimento de saúde aos usuários infantis. 

Ao lado desse problema de saúde que motivou a hospitalização, e cujo 

retorno à UBS não esteve registrado nem no prontuário hospitalar nem no 

ambulatorial, a criança apresentou episódio, posteriormente a esta hospitalização, 

de problema respiratório. Para esta situação, o atendimento médico encontra-se 

descrito da seguinte forma: “08/06/10: peso: 19Kg. Tosse há 14 dias, usou 

carbocisteina e vibral sem melhora e usou por orientação da sogra dexametazona. 

Teve febre e coriza. Piora de madrugada. Diagnóstico: IVAS. Conduta: inalação, 

SBT, notuss, ABDZ.___?” Novamente observamos a dificuldade de entendimento do 

registro em função da letra do profissional que o realizou, inclusive para a equipe de 

saúde da unidade. Nesse atendimento foi realizado encaminhamento ao PAC I para 

exames de apoio diagnóstico e não houve mais registros sobre o resultado desse 

encaminhamento, ou seja, não houve o retorno da criança e sua família à UBS para 

acompanhamento do atendimento inicial, assim como não há registro de seguimento 

dessa criança na unidade de atenção básica. 

Pela escassez de informação nos registros não foi possível apreender as 

orientações dadas pelo profissional à família. Nas anotações do profissional, por 

exemplo, consta que a família fez uso de corticóide, por automedicação, mas não há 

registro de um diálogo com a mesma no sentido de orientar o uso desta medicação. 

Dessa forma, torna-se impossível saber se esta orientação foi realizada. Acresce-se 

que seis meses após uma hospitalização por problema respiratório, a criança volta a 
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apresentar sintomas de agravo da mesma natureza.  A vinculação e a 

responsabilização pelo cuidado indicariam a necessidade de investigar os 

determinantes que condicionam a esses agravos, com a adoção de medidas 

preventivas e de promoção de saúde de forma a prevenir novos adoecimentos; 

entretanto, não há registros dessa prática na unidade. 

 A criança de EA3, do sexo feminino, com dois anos e dez meses, esteve 

hospitalizada de 07/02/2010 a 11/02/2010, com hipótese diagnóstica de abscesso 

faríngeo, conforme anotação na AIH, também apresentando sintomas respiratórios 

na evolução clínica, sendo esta sua primeira hospitalização. Junto ao prontuário, foi 

encontrado o documento de encaminhamento do PAC I. Na descrição dos sinais 

clínicos pelo médico, obtida da AIH, encontramos: “Edema em região cervical direita 

há 20 dias associada a febre intermitente, diagnóstico de abscesso faríngeo 

bilateral, não aceitando alimentação”. Obteve alta após cinco dias de hospitalização, 

sem encaminhamento para seguimento na UBS de referência. 

 Na ficha do atendimento realizado no PAC I, o qual resultou no 

encaminhamento para hospitalização, encontram-se as seguintes informações 

registradas pelos recepcionistas, por membros da equipe de enfermagem e pelo 

médico que realizou a consulta: “Data do atendimento: 07/02/2010. Chegou às 

11h55 e foi atendida às 12h20 (uma demora de vinte e cinco minutos, pois sua 

classificação no protocolo de risco obteve a cor amarela). Data de nascimento: 

30/04/2007. Idade: 02 anos. Procedência: Claudete. Peso: 12Kg. T: 38ºC. (Embora 

constem da ficha outros dados vitais, apenas a temperatura foi registrada). 

Descrição de enfermagem: SIC mãe refere diagnóstico de caxumba pelo HU, criança 

apresenta febre e dor no pescoço. Anamnese: abscesso? Amigdalite? 

Procedimento. Inelegível. Conduta: em branco. Encaminhamento: internação”. 

 Na unidade de emergência, o registro foi lacônico, inviabilizando a 

compreensão do cuidado realizado, pois, além da letra inelegível, a conduta adotada 

pelo médico não foi preenchida. Há o registro de encaminhamento para a unidade 

hospitalar, localizado junto ao prontuário da outra instituição para a qual foi 

referenciada. A comunicação com a unidade de atenção básica não ocorreu, pois 

essa não é a prática do serviço. 

 No período de aproximadamente vinte dias, essa família buscou, por três 

vezes, sem contar a hospitalização, por cuidado de saúde para o mesmo problema 

apresentado pela criança; todas na unidade de emergência ou no pronto-socorro 
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hospitalar. Embora a família conheça a UBS de referência, esta não é sua primeira 

opção quando suas crianças têm um problema de saúde, motivo pelo qual não se 

sentem vinculadas à unidade, não fazem acompanhamento de saúde nem 

seguimento dos problemas. 

 Os dados da criança de EA4, do sexo feminino, com idade de dois anos, 

não foram obtidos pela pesquisadora, pois, quando da coleta de dados documental, 

seu prontuário hospitalar encontrava-se indisponível para pesquisa, pois havia sido 

encaminhado para auditoria externa e não pode ser manuseado para completarmos 

as informações, considerando que até o momento da análise dos dados não havia 

retornado à instituição, motivo pelo qual não será apresentado nesse momento. Sem 

esses dados, também não conseguimos buscar aqueles referentes aos 

atendimentos prévios no serviço de emergência, pois não tivemos acesso à ficha de 

referência que fornece especificações que possibilitam a busca da ficha de 

atendimento no serviço de emergência. 

 A criança de EA5, do sexo masculino, com 44 dias, esteve hospitalizada de 

04/02/2010 a 12/02/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo esta a primeira 

hospitalização da vida da criança. De seu prontuário constou o documento de 

encaminhamento do PAC para o hospital. A descrição dos sinais clínicos realizada 

pelo médico, constante da ficha de AIH, foi: “tosse seca + congestão nasal. Houve 

piora desses sintomas associado a chiado no peito. Apresentou febre não aferida, 

dificuldade respiratória e recusa alimentar. A mãe relatou que pela manhã 

apresentou fezes esverdeadas”. Após oito dias de hospitalização, recebeu alta sem 

que tivesse sido encaminhada à UBS de referência para acompanhamento. 

 No intervalo de uma semana, o familiar levou a criança a diferentes serviços 

de saúde, por três vezes; primeiramente, à unidade básica de saúde, depois, ao 

PAC e, novamente, à UBS, que, por sua vez, encaminhou ao PAC e daí para a 

hospitalização. O registro do último atendimento na unidade de emergência, 

antecedendo à hospitalização, encontra-se descrito a seguir: “Data do atendimento: 

04/02/2010. Chegou às 12h02 e foi atendida às 12h15 (treze minutos de espera). A 

classificação de risco foi verde. Data de nascimento: 27/12/2009. Idade: 1 mês. 

Peso: 4,1 Kg. T: 37ºC. Descrição do atendimento de enfermagem: SIC tosse seca, 

febre há 3 dias. Anamnese: tosse seca há 1 semana, febre. Exame físico: estado 

geral: REG, dispnéia pulmonar, MV+ com sibilos, abdome: flácido, outros (FT? 

Oto?). Diagnóstico: bronquiolite. Procedimento: em branco. Conduta: inalação SF 
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3ml+berotec 2 gotas (feito às 12h40). Encaminhamento: internação no HUOP, via 

SAMU”. 

 Antecedendo esse atendimento na unidade de emergência, a família havia 

procurado por cuidado de saúde para sua criança, por três vezes, no período de 

uma semana, para os mesmos sintomas: na UBS, no PAC e novamente na UBS , 

quando foi encaminhada ao PAC, momento em que se constatou a necessidade da 

hospitalização. 

 A criança de EA6, do sexo masculino, com um ano e oito meses, esteve 

hospitalizada de 26/04/2010 a 03/06/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

esta sua primeira hospitalização. Havia documento de encaminhamento do PAC 

para o hospital; segue-se a descrição dos sinais clínicos, anotada pelo médico, 

conforme guia de AIH: “Há 4 dias paciente foi atendido no PAC com quadro de tosse 

produtiva amarelada, febre não aferida e coriza, sendo tratado com amoxicilina, por 

3 dias, porém sem melhora clinica. Hoje mãe relata que paciente teve piora da 

dispnéia, gemência e episódio de vômito pela manhã”. Após 39 dias de 

hospitalização, a criança teve alta, não sem antes ter um agravamento de seu 

quadro clínico, com derrame pleural, o qual fez com que fosse transferida para a UTI 

pediátrica, durante um período de sua hospitalização, face à gravidade dos 

sintomas. 

 Essa criança foi levada pela família diretamente ao PAC II, a qual não 

procurou a UBS para o primeiro cuidado, pois tem por hábito buscar atenção à 

saúde no serviço de emergência. Assim, quando percebeu os sintomas, levou a 

criança a esse serviço; relata que a consulta não demorou cinco minutos, que o 

profissional somente olhou a garganta da criança e definiu seu diagnóstico como 

infecção na garganta. Decorridos três dias, a criança retornou ao mesmo serviço 

com sintomas diagnosticados como de pneumonia, tendo sido encaminhada para 

hospitalização. Essas informações não puderam ser obtidas por meio das fichas de 

atendimento, pois as mesmas não foram encontradas na unidade em nenhum dos 

dois dias em que a mãe levou a criança ao mesmo serviço. 

 A criança de EA7, do sexo feminino, de um ano e dois meses, permaneceu 

hospitalizada de 07/04/2010 a 22/04/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

esta a primeira hospitalização da criança, embora tenha permanecido na unidade de 

emergência, anteriormente a esse período, durante cinco dias, segundo relato da 

acompanhante. Não fazia parte de seu prontuário o documento de internamento, 
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apesar de ter sido transferida do PAC, serviço que adota, como norma, o 

preenchimento da guia de encaminhamento para hospitalização. De seu prontuário 

constava o atendimento no ambulatório do HUOP, anterior à entrada no hospital. 

Segue a descrição do médico, obtida da guia de AIH, sobre os sinais clínicos que 

motivaram a hospitalização: “Mãe refere que a 2 dias iniciou com tosse, coriza, 

vômito, hipoxia, levou a criança ao PAC e foi liberada após medicação, um dia 

depois evoluiu com piora do quadro e foi internado no PAC aonde permaneceu após 

5 dias, recebeu alta em condições não ideais (SIC), há 2 semanas recebeu a vacina 

H1N1 e evoluiu com piora do quadro respiratório novamente. Foi levada ao PACII e 

então transferida para o PAC I, pois houve piora ao quadro clinico, mãe refere que 

durante os internamentos foram feitos diferentes tipos de antibióticos, mas não sabe 

dizer quais foram feitos. Deu entrada no HUOP ontem (7/04) com quadro de coriza, 

febre, tosse produtiva, vômito e hipoxia, hoje mãe refere que a criança não está se 

alimentando e persiste com tosse. Evacuação e diurese sem alteração”. Após o 

período de hospitalização de quinze dias, a criança recebeu alta, sem 

encaminhamento para seguimento na UBS. Nas unidades de emergência não foram 

encontradas as fichas de atendimento dessa criança, em nenhuma das datas em 

que a família referiu ter sido atendida naqueles locais. 

A criança de EA8, do sexo masculino, com quatro meses, ficou hospitalizada 

de 10/05/2010 a 14/05/2010, com diagnóstico de bronquiolite, sendo esta sua 

primeira hospitalização. Havia documento de encaminhamento do PAC I anexo a 

seu prontuário. A descrição dos sinais clínicos que motivaram a hospitalização, 

realizada pelo médico e obtida da ficha de AIH, encontra-se a seguir: “mãe relata 

que há 4 dias a criança iniciou quadro gripal e nos últimos 2 dias intensificou com 

tosse pouco produtiva associada a taquipnéia, gemência e esforço respiratório, alem 

de chio de peito. Relatou nesses 4 dias 3 episódios de elevação de Tº, não aferido 

que melhoram com paracetamol. Mãe relata que a criança mama pouco pois 

apresenta cansaço as mamadas. Faz uso de LV com mucilon desde os 2 meses de 

vida. Relatou também que a criança aumentou a freqüência evacuatória (3X/dia) 

com fezes mais amolecidas”. A criança recebeu alta após quatro dias de 

hospitalização, sem referenciamento para seguimento na UBS. 

Dois dias antes da hospitalização, a família levou a criança à unidade de 

emergência, por ser sábado, dia em que a UBS encontra-se fechada, recebendo o 

atendimento descrito abaixo, sendo orientada a retornar à UBS caso não 
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melhorasse, o que de fato ocorreu. Com a piora dos sintomas, na segunda-feira, por 

já ter consulta agendada na UBS, a família a levou até lá e, então, foram 

imediatamente encaminhados ao PAC para exames de apoio diagnóstico e, após, foi 

encaminhada à hospitalização. Para este segundo atendimento, a unidade de 

emergência não encontrou a ficha de atendimento para que pudéssemos acessar os 

registros. 

 O registro do primeiro atendimento na unidade de emergência é assim 

descrito: “Data do atendimento: 08/05/2010. Chegou às 15h30 e foi atendido às 17h 

(uma demora de uma hora e trinta minutos). Classificação: amarelo. Data de 

nascimento: 24/12/2009. Idade: 4 meses. Peso: 7 kg. T: 37,3. Atendimento da 

equipe de enfermagem: 16h36 SIC gripe, tosse produtiva, chorosa. Anamnese: 

paciente com quadro de choro+ tosse+ rinorréia, febre não aferida há 1 dia. Exame 

físico: estado geral BEG, leve taquipnéia pulmonar, MVVA com roncos; cardíaco 

S/P; abdômen S/P. Hipótese diagnóstica: IVAS. Procedimento: solicito RX tórax. 

Conduta: prescrição + orientação (não constam no formulário de atendimento). 

Encaminhamento: ambulatório SUS”. 

 Esta é a única situação da qual temos registro, segundo a qual o profissional 

da unidade de emergência faz referência ao encaminhamento à unidade básica de 

saúde para seguimento da criança na UBS. O que de fato ocorreu, pois a família 

levou a criança à sua unidade de referência. Contudo, como ela apresentou piora 

dos sintomas, foi novamente encaminhada ao serviço de maior densidade 

tecnológica, não tendo mais registro de seu retorno para acompanhamento na UBS. 

 A criança de EA9, do sexo masculino, com dois anos de idade, ficou 

hospitalizada no período de 27/04/2010 a 02/05/2010, com diagnóstico de 

broncopneumonia, sendo esta sua primeira hospitalização. Inicialmente foi atendida 

no ambulatório de uma instituição privada e, ao constatar-se a necessidade de 

hospitalização, foi encaminhada ao serviço de emergência para atendimento e daí 

encaminhada para internação hospitalar. A seguir, a descrição dos sinais clínicos 

que motivaram a hospitalização, feita pelo médico, obtida da guia de AIH: “mãe 

relata que há 4 dias (sexta) teve1 pico febril de 38ºC evoluindo com tosse seca, 

coriza, hipoxia, irritabilidade, sem alteração de urina e fezes”. Após sete dias de 

hospitalização, a criança obteve alta hospitalar. Não foi encontrada sua ficha de 

atendimento junto ao serviço de emergência para incluirmos seu registro nesse 

estudo. 
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 A criança de EA10, do sexo masculino, com um ano de idade, permaneceu 

hospitalizada de 03/05/2010 a 15/05/2010, com diagnóstico de sinusite, sendo esta 

sua primeira hospitalização. Foi encaminhada para hospitalização do PAC I e o 

formulário de encaminhamento encontrava-se anexo ao prontuário. A descrição dos 

sinais clínicos que levaram à hospitalização, de acordo com o registro médico na 

guia de AIH, está apresentada a seguir: “mãe relata que o filho iniciou com episódio 

febril ontem e episódio seguido de vômito. Relata que ele está se alimentando, 

porém logo depois vomita. Relata coriza nasal a ± 15 dias (fez uso de amoxicilina + 

dexametazona) porém a coriza persiste com tosse produtiva. Nega alterações 

urinárias e intestinais”. Após doze dias de hospitalização, recebeu alta hospitalar, 

sem referência à UBS. 

 Quando a família percebeu que a criança não estava bem, demorou dois dias 

para procurar uma unidade de saúde. Na sexta-feira levou a criança ao PAC, tendo 

permanecido na unidade em observação até o início da noite, com suspeita de 

meningite, que, posteriormente, não foi confirmada, sendo encaminhada para 

hospitalização. Permaneceu no pronto-socorro da unidade hospitalar até conseguir 

um leito para internação na unidade pediátrica, o que somente ocorreu na segunda-

feira; isso explica as diferentes datas no período de hospitalização e no atendimento 

no serviço de emergência, cuja descrição apresentamos a seguir: “Data do 

atendimento: 30/04/2010. Chegou às 10h50 e foi atendida às 12h25 (espera de uma 

hora e trinta e cinco minutos). Classificação no protocolo de risco: amarela. Data de 

nascimento: 21/04/09. Idade: 1 ano. Peso: 10Kg. T: 39ºC (às 12h25: 36,6ºC). 

Descrição da equipe enfermagem: SIC febre, vômito com início ontem a tarde. 

Anamnese: paciente com quadro de vômito e febre há 1 dia. Exame físico: pulmonar: 

MVVA com sibilos difusos; cardíaco S/P. Diagnóstico: febre A/E. Procedimento e 

conduta: dipirona 0,5 ml IV; plasil 0,3 ml IV; SF 0,9: 300ml IV(correr em uma hora); 

banho morno; reavaliar após↓ temperatura. Encaminhamento: internação no HU”. 

Permaneceu internada no PAC das 13 às 19 horas, quando foi transferida ao HU, 

em veiculo próprio. As hipóteses diagnósticas ao encaminhamento foram: IVAS + 

meningite + sinusinopatia?  

 A criança de EA11, do sexo feminino, com um ano de idade, esteve 

hospitalizada de 03/05/2010 a 11/05/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

esta sua primeira hospitalização. Constava de seu prontuário o documento de 

encaminhamento do PAC para o hospital. A descrição dos sinais clínicos que 
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motivaram a hospitalização, oriunda do registro médico na guia de AIH, está 

apresentada a seguir: “paciente começou um quadro de tosse, dispnéia, febre de 

39ºC. Há 3 dias procurou atendimento no PAC onde foi prescrito, cefalexina 3ml VO, 

desconjex, NBZ e paracetamol, sem melhoras. No momento mostrou-se dispnéica, 

mantendo 38ºC e tosse”. Após um período de oito dias, obteve alta hospitalar. 

 Desde que percebeu os primeiros sintomas de que a criança não estava bem, 

a família a levou à UBS de referência, mas o pediatra não estava atendendo naquele 

dia. Retornaram para casa e adotaram medidas caseiras para contenção da febre e 

automedicação. No dia seguinte, um sábado, a UBS não estava aberta ao público e 

os sintomas da criança pioraram, sendo levada, então, ao PAC, onde foi atendida 

pelo profissional de clínica médica, pois também não havia pediatra; recebeu uma 

terapêutica e retornou para casa. A criança não melhorou durante o final de semana 

e, na segunda-feira, a família procurou novamente a UBS, sendo atendida pelo 

pediatra. 

 O registro do atendimento é o que se segue: “Data do atendimento: 

03/05/2010. Profissional que fez o atendimento: pediatra. Descrição do atendimento: 

tosse há 4 dias, febre, foi ao PAC I, medicado com __? + inalação, porém sem 

melhora. Peso: 9.100g. Diagnóstico: pneumonia. Tratamento: não consta no 

prontuário. Encaminhamento: PAC I”. 

 Conforme percebemos no registro do prontuário, a criança foi encaminhada 

ao serviço de maior densidade tecnológica para a realização de exames de apoio 

diagnóstico e dali encaminhada para hospitalização, não retornando à UBS para 

seguimento, pois não faz parte da organização do fluxo dos serviços de saúde 

comunicar à UBS quando uma criança é encaminhada e sua avaliação nesse 

serviço resulta em hospitalização. 

 Em seguida, trazemos a descrição de três novos atendimentos da criança na 

UBS, após a hospitalização, todos com o profissional enfermeiro; nenhum deles 

menciona a hospitalização vivida pela criança e pela família, evidenciando que a 

unidade de atenção básica não teve conhecimento do episódio de adoecimento e 

hospitalização, mesmo havendo um registro de encaminhamento no prontuário: “No 

dia 21/05/2010: peso: 9,200Kg. Alt: 75cm. PC: 45. PT:47. Aleitamento, amamentou 

até 6 meses, usa atualmente leite de pacote; não caminha ainda e não fala nada; 

engatinha. Orientação. No dia 22/06/2010: peso: 9,600Kg. Alt: 77cm. PC: 45. PT:47. 

Leite das crianças, criança ainda não caminha, observar. Começou a dar alguns 
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passos se apoiando no sofá. No dia 27/07/2010: peso: 10 Kg. Alt: 79 cm. PC: 45. 

Começou a caminhar, leite das crianças, orientação quanto à dieta alimentar e 

prevenção de acidentes”. 

Esses registros permitem observar que a criança passou a fazer puericultura 

com o enfermeiro da UBS após o episódio de hospitalização, quando também a 

família foi incluída em um programa social, denominado “leite das crianças”, a fim de 

receber, mensalmente, a quantidade necessária de leite para alimentar sua criança. 

As consultas mensais de puericultura mostram que a família iniciou o 

estabelecimento de um vínculo de cuidado com a unidade. 

A ficha de atendimento da unidade de emergência refere-se ao primeiro dia 

em que a criança foi atendida e não ao dia do seu encaminhamento para 

hospitalização, conforme vemos a seguir: “Data do atendimento: 01/05/2010. 

Chegou às 13h12 e foi atendida às 13h20 (oito minutos após a chegada). 

Classificação no protocolo de risco: amarela. Data de nascimento: 25/03/2009. Idade 

1 ano. Peso: 10 Kg. T: 36,1. Descrição da enfermagem: SIC tosse produtiva febre 

38ºC, falta de apetite ontem. Anamnese: tosse, febre. Exame físico: ruídos 

transmissão. Hipótese diagnostica: amigdalite. Procedimento: consulta. Conduta: 

inalação com 3 ml de SF 3 gotas berotec. Encaminhamento: alta”. 

 Conforme percebemos no registro, não há menção à referência da criança 

para acompanhamento na UBS. O diagnóstico inicial também não coincide com o 

diagnóstico de dois dias depois, o qual motivou o internamento. 

 Em seguida, passamos a apresentar os documentos dos prontuários 

hospitalares e ambulatoriais das crianças cujos familiares participaram da dinâmica 

mapa falante. 

 A criança de MF1A1, do sexo feminino, com seis meses de vida, esteve 

hospitalizada de 07/04/2010 a 11/04/2010, com hipótese diagnóstica de febre a 

esclarecer, relacionada a sintomas respiratórios, sendo a primeira hospitalização da 

criança. Não encontramos, no prontuário, documento de encaminhamento de outro 

serviço para o hospital nem registro de atendimento ambulatorial anterior à 

hospitalização. Os sintomas e/ou sinais clínicos que motivaram a hospitalização, de 

acordo com o registro médico na guia de AIH, estão descritos a seguir: “mãe refere à 

15 dias episódio de febre aferido 38ºC à 39ºC, diarréia, que havia um discreto chio 

no peito. Nega alteração intestinal. Mãe refere relação do quadro após vacina H1N1 

e ao nascimento dos dentes”. Observa-se contradição no registro quando anota 
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diarréia e, posteriormente, que a mãe nega alteração intestinal. Após quatro dias de 

hospitalização, a criança recebeu alta, sem encaminhamento para seguimento na 

UBS. 

 A ficha de atendimento no serviço de emergência não foi encontrada e não 

havia documento de encaminhamento junto ao prontuário, conforme norma desse 

serviço. Assim, não conseguimos avaliar o documento de atendimento anterior ao 

encaminhamento para hospitalização. 

 A criança de MF1A2, do sexo masculino, com um ano e seis meses, ficou 

hospitalizada de 22/03/2010 a 10/04/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

que já teve hospitalizações anteriores. O familiar acompanhante refere que a criança 

tem bronquite asmática e, por isso, adoece tão frequentemente e necessita de 

hospitalizações no HUOP; nas duas hospitalizações anteriores, constam, dos 

registros médicos das AIHs, os seguintes diagnósticos: “12/10/2009 a 16/10/2009 – 

tratamento de outras infecções agudas das vias aéreas inferior. 29/08/2009 à 

05/09/2009 – tratamento de pneumonias ou influenza (gripe)”. Constou do prontuário 

o documento de encaminhamento - a ficha de referência do PAC. A descrição dos 

sinais clínicos que motivaram a hospitalização, conforme obtido do registro médico 

da AIH, está citada a seguir: “dispnéica, tosse com expectoração de liquido claro, 

roncos e sibilos difusos, mãe relatou dispnéia e cianose”. Após um período de 

dezoito dias de hospitalização, a criança recebeu alta hospitalar. 

 No serviço de emergência, embora o encaminhamento fizesse parte do 

prontuário hospitalar, não foram encontradas fichas de atendimento para nenhuma 

das datas em que a criança foi atendida e posteriormente encaminhada para 

hospitalização. 

 Na unidade de referência, a qual o familiar mencionou que a criança é levada 

para cuidados em saúde, tais como imunização, puericultura, consultas médicas de 

rotina, foram encontrados dois registros de atendimento, realizados por diferentes 

profissionais, que não detalharam o tipo de cuidado prestado, considerando que são 

registros sumários de práticas de saúde e não estavam relacionados à 

hospitalização, pois o atendimento inicial foi realizado no serviço de emergência e a 

UBS não foi informada sobre a situação de crise aguda que motivou a procura por 

aquela unidade e a hospitalização. 

Um dos atendimentos na UBS foi realizado pela assistente social no mesmo 

dia em que a criança teve alta de hospitalização anterior no HUOP, mas seu registro 
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não faz menção à hospitalização, apenas a encaminhamento para obtenção de 

imunobiológico especial, o qual não faz parte da rede de imunobiológicos ofertados 

à população infantil. Supõe-se que esta tenha sido uma demanda do cuidador no 

momento da alta hospitalar, referenciando à UBS em busca desse cuidado. 

Entretanto, os documentos não comprovam tal suposição, pois não mencionam tal 

fato. 

O outro registro constante do prontuário ambulatorial é posterior ao período 

de hospitalização e também não faz menção às hospitalizações anteriores e à 

necessidade de seguimento da criança, uma vez que esta já passou por várias 

situações de adoecimento decorrente do problema, inclusive com hospitalizações. 

Trazemos, em seguida, os registros: “16/10/2009: encaminhada para a vigilância 

epidemiológica, para vacina pneumo 23. Assistente social.” “09/06/2010: peso: 

10,500 Kg; S: há dois dias com tosse rouca, estridor laríngeo, nega febre. 

Diagnostico (CID 10): sem esforço com estridor laríngeo – laringite. Tratamento: 

Aero Xarope + NBZ com berotec 2 gotas + soro nasal + miconazol pomada. 

Pediatra”. 

 Pelos registros nos prontuários da UBS, os quais são elaborados de forma 

sucinta, não conseguimos apreender os princípios da atenção básica. Observa-se o 

estabelecimento de um diagnóstico e a instituição de uma terapêutica, mas nada 

que vincule ao seguimento da criança, com descrição da realidade da família, com 

orientações dos cuidados para prevenção de novos episódios de problemas 

respiratórios e com identificação dos determinantes do processo saúde-doença 

dessa criança. 

 A criança de MF1A3, do sexo masculino, com um ano e cinco meses, 

permaneceu hospitalizada de 03/04/2010 a 09/04/2010, com diagnóstico de 

pneumonia, sendo esta sua primeira hospitalização. Em seu prontuário consta o 

documento de encaminhamento e atendimento anterior à entrada no hospital, feito 

pelo PAC I. A seguir, a descrição dos sinais clínicos que motivaram a hospitalização, 

de acordo com o registro médico na guia de AIH: “mãe refere febre aferido 41ºC 

ontem à noite, associado a tosse produtiva e 1 episódio de vômito. Procurou o PAC 

e então veio encaminhado ao PS do HU. EX. Físico: BEG, ativo, AAA, corado, 

hidratado, AP: MV+ simétrico, Tax: 36,9ºC, peso 12,5Kg”. Após seis dias de 

hospitalização, recebeu alta. No serviço de emergência no qual foi atendida, não foi 

localizada a ficha de atendimento. 
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 A criança de MF2A1, do sexo feminino, com um ano e três meses, esteve 

hospitalizada de 31/05/2010 a 15/06/2010, com diagnóstico de pneumonia, sendo 

esta a primeira hospitalização de sua vida. Constava no prontuário o documento de 

encaminhamento e atendimento anterior no PAC II. A descrição dos sinais clínicos 

que motivaram a hospitalização, segundo o registro médico na ficha de AIH, está 

apresentada a seguir: “mãe refere que o paciente começou quadro de tosse + febre+ 

taquipnéia há uma semana, refere que há +- 20 dias fez uso de amoxicilina devido à 

quadro semelhante. Após uso do ABT teve novo início de febre, tosse: hoje 

consultou no PAC e fez 1 dose de penicilina, refere ainda apnéia”. Após quinze dias, 

obteve alta hospitalar. 

 Na ficha do atendimento do serviço de emergência, no dia da hospitalização, 

consta o seguinte registro: “Data do atendimento: 31/05/10. Profissional que fez o 

atendimento: pediatra. Data de nascimento: 27/02/2009. Classificação de risco: 

verde. Atendimento de enfermagem: T 37ºC. Peso: 11 Kg. Avaliação: tosse seca, 

mãe relata pneumonia, seg. RX, infecção Ouvido. Anamnese: queixa principal - 

relata tosse, febre não aferida, relata gemência. Histórico da doença: não consta no 

prontuário. Exame físico: E. G. regular; hidratação: hidratada; pulmonar: MV+, EC; 

cardíaco: SIS Outros: muco livre. Hipótese diagnostica: pneumonia lobar; 

procedimento consulta. Diagnostico: pneumonia lobar. Tratamento: P. cristalina, O2/ 

internação, vaga no HUOP. Evolução: criança com quadro de pneumonia RX c/ 

lobar, taquipnéica, gemente. CD: interna, P. cristalina. Encaminhamento: HUOP”. 

 Nesse serviço, foi realizado o atendimento emergencial pelo médico pediatra, 

estabelecido o diagnóstico e iniciada uma terapêutica, com o encaminhamento da 

criança para hospitalização no HUOP. O fluxo de encaminhamento do serviço de 

emergência foi cumprido, conforme o estabelecido, com documento de 

encaminhamento, ou seja, o formulário de referência preenchido com os dados do 

atendimento, diagnóstico e solicitação da internação hospitalar. O fluxo inverso, para 

a UBS, informando da hospitalização, não faz parte da rotina do serviço; assim, a 

unidade que deveria fazer o seguimento da criança não teve conhecimento do 

adoecimento e da hospitalização. 

 A criança de MF2A2, do sexo feminino, com quatro meses de idade, 

permaneceu hospitalizada de 31/05/2010 a 06/06/2010, com diagnóstico de 

broncopneumonia, sendo esta sua primeira hospitalização. Foi encaminhada ao 

hospital do PAC I com a ficha de referência, a qual consta do prontuário. A descrição 
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dos sinais clínicos que motivaram a hospitalização, constante do registro médico na 

AIH, encontra-se a seguir: “mãe refere que a criança há uma semana apresenta 

tosse seca acompanhada de coriza hialina e fezes amolecidas de coloração 

esverdeada, a mãe refere que a criança apresentou 1 episódio de vômito com 

catarro e listras de sangue e gemência. Não refere febre”. Após seis dias, a criança 

recebeu alta. Não foi encontrado registro de orientação e ou encaminhamento para 

UBS para seguimento. 

 Na unidade de emergência, o registro do atendimento no dia da 

hospitalização é o que segue: “Data do atendimento: 31/05/2010. Data de 

nascimento: 18/01/2010. Idade 4 meses. Chegou às 6h22 e foi atendida às 6h28. T: 

36,2ºC. Peso: 9Kg. Descrição de enfermagem: criança quente, mãe relata que a 

criança vomitou catarro com sangue em média quantidade. Anamnese: BCP+ 

fontanela ant. abaulada. Exame físico: BCP+ fontanela ant. abaulada. Hipótese 

diagnóstica: BCP+ fontanela ↑. Procedimento: consulta. Conduta: RX tórax, PN 

dupla, encaminhada HU. Tratamento: não consta”. 

 A criança de MF2A3, do sexo feminino, com três anos de idade, permaneceu 

hospitalizada de 27/05/20 a 10/06/2010, com diagnóstico de bronquiolite, sendo esta 

sua primeira hospitalização. Constava de seu prontuário o documento de 

encaminhamento do PAC I. A descrição dos sinais clínicos que motivaram a 

hospitalização, de acordo com o registro médico na guia de AIH, encontra-se a 

seguir: “mãe refere que a criança começou quadro de tosse associado à febre 38ºC 

há 5 dias. Procurou atendimento no dia seguinte quando prescreveu-se 

SIGMACLAU e um expectorante sem melhora do quadro, no momento mantém 

tosse com secreção amarelada e febre 38ºC”. Após treze dias, recebeu alta, sem 

encaminhamento para UBS de referência para seguimento. Não foi encontrada a 

ficha de atendimento da criança no serviço de emergência para realizarmos a 

avaliação dos registros. 

 O que apreendemos da análise dos dados dos documentos é que estes são 

elaborados de forma sucinta, o que podemos relacionar com os atendimentos nesse 

serviço, pois tanto os familiares quanto os profissionais descrevem o tempo para a 

consulta como sendo de, em média, cinco minutos; assim, os registros precisam ser 

breves, ao contrário, demandaria um maior tempo para duração do procedimento. 

 Acresce-se que o fluxo de encaminhamento é unidirecional, do serviço de 

emergência para o hospital, não reportando à UBS os casos encaminhados para 
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internação, para posterior seguimento, assim como não ocorre o fluxo do hospital; 

este somente recebe as crianças para internação hospitalar, mas não realiza 

encaminhamentos para seguimento na rede de atenção básica. 

 Almeida et al. (2010), em estudo sobre os desafios para integração entre 

níveis assistenciais em grandes centros urbanos, referem, como problema, a 

ausência de regulação e de fluxos formais para a continuidade da atenção, sendo 

um importante entrave à garantia do cuidado integral, tornando incompleto o 

processo de integração da rede de cuidados. 

 Sobre esse aspecto, apresentamos o relato dos profissionais quando 

argumentam que a instituição hospitalar não se vê como parte da rede de cuidados, 

com compromissos para com os serviços que o antecedem em suas ações de 

cuidado, de menor densidade tecnológica, mas com ações importantes que podem 

evitar a hospitalização de crianças: 

 
“Depende da história da criança, criança que não tem histórico de comprometimento 

respiratório, que é primeira internação, então não tem [encaminhamento para a UBS]. Só 

é entregue o resumo de alta. [É rotina do serviço fazer a referência] só se tiver algum 

problema social, então, nós passamos para o serviço social, ai a assistente social entra 

em contato com a unidade, quando é caso de mal cuidado, que daí vai precisar de 

acompanhamento do agente comunitário, ai é feito esse contato” (EP12). 

 

“Para se ela apresentar um novo quadro ou em uma nova consulta com o pediatra, ela 

leva o resumo” (EP13). 

 

 Dessa forma, a instituição hospitalar recebe a criança para um cuidado de 

saúde que requer maior densidade tecnológica, mas não conhece os determinantes 

que levaram essa família e sua criança à hospitalização. Também não atua de forma 

intersetorial com o serviço de emergência - a não ser no sentido de liberação das 

vagas para internação, nem com as UBS, fazendo a contrarreferência para a 

unidade, sobre a situação de saúde da criança, de modo que os profissionais desse 

local possam agir no sentido de auxiliar na prevenção de novos agravos. 

 Silveira et al. (2010), em estudo realizado para conhecer a gestão do trabalho, 

da educação, da informação e da comunicação na atenção básica à saúde de 41 

municípios, com mais de 100 mil habitantes, nas regiões Sul e Nordeste do Brasil, 

encontraram que as UBS foram destacadas pelos gestores como porta de entrada 
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de eleição do sistema. Segundo os autores, os serviços de pronto-atendimento e 

atendimento de urgência dos hospitais também desempenhavam essa função, 

indicando as fragilidades no acesso à rede básica. 

 Outro fator que dificulta o funcionamento adequado dos serviços diz respeito 

ao financiamento do sistema. Castro e Machado (2010), em estudo sobre a 

regulação e o financiamento da APS no Brasil, argumentam que, embora tenha 

havido crescimento no aporte de recursos para esse nível de atenção, o 

financiamento federal permanece fragmentado, direcionado para a indução de 

programas específicos, delimitando, assim, a decisão dos gestores locais sobre a 

utilização dos recursos recebidos da união. Além disso, o estudo observou que 

grande parte dos recursos federais é destinada às ações de média e alta 

complexidade. Assim, a APS mantém as limitações para atuação e não consegue 

resolver os problemas de saúde da população. 

 Dessa forma, o acesso de primeiro contato, que deveria ser na atenção 

básica, tem ocorrido na unidade de emergência. A longitudinalidade do cuidado não 

ocorre, pois não há seguimento por longo prazo, incluindo ações que minimizem as 

condições possivelmente determinantes de adoecimento e aquelas de promoção de 

saúde. A integralidade também não ocorre, pois não há prestação de um conjunto 

de serviços com responsabilização pelo cuidado, com vinculação, de forma a 

contemplar os problemas de saúde das crianças do estudo. Os demais atributos, 

como a coordenação, a focalização na família e a orientação comunitária, também 

se mostraram insuficientes. O foco da atenção em saúde foram os procedimentos da 

consulta, no caso do médico, e das ações de enfermagem, derivadas das 

prescrições, no caso dos demais profissionais de saúde, e não o usuário do serviço, 

com suas demandas por cuidados de saúde, conforme discutiremos adiante nas 

unidades de análise. 
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7 Apresentação dos resultados 
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Análise 
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7 UNIDADES DE ANÁLISE 
 
 

 Os resultados e a discussão dos dados foram organizados em três grandes 

unidades de forma a abranger a complexidade que deve conformar seu 

entendimento hermenêutico, de apresentação das partes para composição do todo, 

segundo um movimento de interrelação entre elas, para estabelecer a comunicação 

entre os diversos sujeitos que fizeram parte do estudo, e entre as técnicas de 

obtenção de dados e o material produzido pelo pesquisador.  

 Na primeira unidade, trazemos os dados relativos à morbidade hospitalar das 

crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no HUOP, no período de 2005 a 

2009, a fim de contextualizar as hospitalizações por causas sensíveis à atenção 

ambulatorial e atendendo ao primeiro objetivo específico do estudo. Na segunda, 

enfocamos os atributos da atenção primária e sua apreensão nas unidades de 

saúde participantes do estudo, segundo quatro categorias empíricas, de forma a 

contemplar o terceiro e quarto objetivos propostos. Na unidade terceira, abordamos 

o caminho terapêutico percorrido por familiares de crianças menores de cinco anos 

em busca de cuidados de saúde para suas crianças com problemas respiratórios, 

atendendo ao segundo objetivo. Nossas considerações são baseadas na 

triangulação dos dados obtidos por diferentes técnicas, as quais possibilitaram a 

conformação do todo para entendimento de nosso problema de estudo. 
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7.1 Perfil de morbidade das 

crianças hospitalizadas 
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7.1 - Perfil de morbidade hospitalar de crianças menores de cinco anos no 

Alojamento Conjunto Pediátrico do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - 
HUOP no período de 2005 a 2009 

 

 

Passamos a descrever o perfil de morbidade hospitalar de crianças menores 

de cinco anos de idade, hospitalizadas no Alojamento Conjunto Pediátrico do 

Hospital Universitário do Oeste do Paraná, no período de 2005 a 2009, com vistas a 

atender ao nosso objetivo de analisar as causas de hospitalização destas crianças, 

identificando, assim, quais doenças têm ocasionado suas internações, ou seja, se há 

predomínio daquelas consideradas sensíveis à atenção básica. 

Nesta etapa do trabalho de pesquisa, coletamos os dados junto ao Serviço de 

Arquivo Médico e Estatística – SAME do Hospital mencionado, por meio dos 

prontuários das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no Alojamento 

Conjunto Pediátrico – ACP, no período de junho de 2005 a junho de 2009. O total de 

prontuários no período foi de 3.942, referentes às internações de zero a quatorze 

anos. Em nosso estudo, na faixa etária de interesse, as crianças menores de cinco 

anos corresponderam a 2.638 (66,92%) hospitalizações, das quais, para a 

amostragem, considerou-se 95% de confiança e 3% de margem de erro, obtendo-se 

uma amostra de 722 prontuários, os quais foram selecionados mediante 

amostragem sistemática, no caso, a cada sete prontuários, um foi selecionado; 

nestes, buscou-se identificar as variáveis: diagnóstico, sexo, idade, procedência, 

tempo de permanência e tipo de saída. 

A classificação de faixa etária adotada para a divisão do grupo, em menor de 

um ano, incluiu crianças de zero a onze meses e 29 dias, hospitalizadas na unidade 

de ACP da instituição do estudo. Aquelas crianças no período neonatal, 

hospitalizadas na unidade de terapia intensiva neonatal, oriundas da própria 

instituição ou transferidas de outros serviços, não foram incluídas na amostra, bem 

como aquelas hospitalizadas na unidade de cuidados intermediários. A faixa etária 

de um a menores de cinco anos incluiu as crianças com um ano completo até quatro 

anos, onze meses e 29 dias, também hospitalizadas na mesma unidade, excluindo-

se as internações na unidade de terapia intensiva pediátrica. 

Os dados foram organizados em tabelas e analisados utilizando-se da 

estatística descritiva, com cálculo de porcentagem e média, da estatística inferencial 



186 
 

 

paramétrica, com teste t-student para a comparação de médias de duas amostras 

independentes, e estatística inferencial não paramétrica, com teste qui-quadrado, 

ambos considerando 5% de significância. 

Observamos que, no período estudado, conforme já mencionado, 2.638 do 

total de 3.942 internações hospitalares no ACP do HUOP foram de crianças até 

cinco anos de idade, representando 66,92% do total. A seguir, apresentamos sua 

distribuição em menores de um ano e de um a cinco, de acordo com o sexo. 

 
Tabela 10. Distribuição das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no ACP do 
HUOP, segundo o sexo, no período de 2005 a 2009, Cascavel, PR, 2009. 

Gênero  
Faixa Etária Feminino Masculino Total p-valor 

< 1 ano 
166 234 400 

0,00* 
42% 59% 100% 

1 a< 5 anos 
117 205 322 

0,00* 
36% 64% 100% 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Para essa comparação, utilizamos o Teste qui-quadrado, sendo possível 

demonstrar que foi significativamente maior a porcentagem de internações do sexo 

masculino nas duas faixas etárias. Na distribuição da faixa etária, predominaram as 

hospitalizações de crianças menores de um ano. 

Com relação à causa da hospitalização, não realizamos a divisão por faixa 

etária, ou seja, os dados foram agrupados para todas as crianças menores de cinco 

anos, conforme descrição do diagnóstico médico registrada no laudo da autorização 

para internação Hospitalar (AIH). Para avaliar a significância de um grupo que nos 

chamou a atenção por sua predominância na análise descritiva, efetuamos o Teste 

qui-quadrado para comparação entre as porcentagens de hospitalizações por 

causas respiratórias e o  conjunto de todas as outras causas, excluído o grupo das 

demais causas definidas, que compreendeu todos os diagnósticos isolados 

somados. Assim, na tabela a seguir, apresentamos essa comparação. 

 

 

 



187 
 

 

Tabela 11. Distribuição das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no ACP do 
HUOP, segundo as causas de hospitalização, no período de 2005 a 2009, Cascavel, PR, 
2009. 

Período 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
Respiratória 50 53% 102 56% 101 57% 54 61% 49 53% 356 56% 
Demais causas 44 47% 81 44% 76 43% 34 39% 43 47% 278 44% 
Total 94 100% 183 100% 177 100% 88 100% 92 100% 634 100% 

 0,54 0,12 0,06 0,03* 0,53 0,00* 
*Significativo ao nível de 5% de probabilidade 

 

Ao analisarmos o dado isoladamente, encontramos significância maior para 

as doenças respiratórias apenas no ano de 2008. Ao contrário, analisando o 

conjunto dos dados no período estudado, as doenças respiratórias são significativas 

como causa de internação em relação ao conjunto de todas as demais causas 

somadas. 

Encontramos, como primeiro motivo de internação hospitalar em crianças 

menores de cinco anos, as doenças do aparelho respiratório, com média de 49,6%. 

Estão incluídas nesse agrupamento as doenças do aparelho respiratório não 

crônicas, descritas no laudo médico para solicitação de Autorização de Internação 

Hospitalar- AIH, como broncopneumonia (BCP), pneumonia (PMN), insuficiência 

respiratória aguda (IRA), infecção das vias aéreas (IVAS), bronquiolite, otite média 

aguda (OMA), entre outras menos frequentes. 

Os demais 51,4% são referentes a outras patologias, incluindo também 

aquelas consideradas como sensíveis ao cuidado na atenção básica, como as 

doenças gastrointestinais, desidratação e desnutrição, com um percentual médio de 

6,5%. As causas neonatais conduziram a morbidade hospitalar, com média de 8,5%; 

as causas externas (queimaduras, intoxicação exógena, acidentes automobilísticos, 

quedas de altura, atropelamentos) conduziram com 2,4%, as causas cirúrgicas com 

média de 7,6%, as genitourinárias, como infecção do trato urinário (ITU), 

insuficiência renal aguda (IRA), com média de 5,6%, as causas cardiológicas com 

média de 2,6%, as neurológicas com média de 6,4% e as demais causas definidas, 

que, devido a seu número reduzido, foram agrupadas, tendo média de 11,8 %, com 

predomínio de hospitalizações para tratamento de doenças não crônicas. A 

procedência, segundo a causa da hospitalização, está apresentada na tabela 12. 
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Tabela 12. Distribuição das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no ACP do 
HUOP, segundo a procedência e a causa da hospitalização, no período de 2005 a 2009, 
Cascavel, PR, 2009. 

Local de origem 
Causa da  
hospitalização 

Cascavel (79%) Outros (21%) 

Respiratória 301 53% 55 37% 
Desnutrição 3 1% 3 2% 
Desidratação 5 1% 1 1% 
Gastrointestinal 39 7% 5 3% 
Neonatal 45 8% 12 8% 
Causa externa 8 1% 5 3% 
Cirúrgica 32 6% 23 16% 
Hematológica 10 2% 0 0% 
Urológica 24 4% 5 3% 
Cardiológica 8 1% 4 3% 
Neurológica 36 6% 9 6% 
Outras 63 10% 26 17% 
Total 574 100% 148 100% 

 

Tanto as crianças oriundas do município de Cascavel, como aquelas de 

outros municípios que foram hospitalizadas no ACP do HUOP tiveram, como causa 

preponderante da internação, as doenças respiratórias, com 53% e 37%, 

respectivamente. Embora este seja um hospital de referência regional, recebendo 

pacientes de uma área geográfica que abrange 25 municípios, nas hospitalizações 

infantis houve predomínio de internações de crianças do próprio município. 

O tempo médio de internação também foi analisado de acordo com a divisão 

de menores de um ano e de um a cinco anos, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 13. Distribuição das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no ACP do 
HUOP, segundo o tempo médio de internação em dias, por faixa etária e ano, no período de 
2005 a 2009, Cascavel, PR, 2009. 

Período 
Faixa Etária 2005 2006 2007 2008 2009 

Média na 
faixa etária 

< 1 ano 8,9 11,4 9,6 9,0 8,5 9,5 
De 1 a < 5 anos 7,3 9,0 9,1 7,6 8,8 8,4 
Média no período 8,1 10,2 9,3 8,3 8,6 8,9 
p-valor 0,00* 0,00* 0,04* 0,00* 0,8 0,00* 

*Significativo ao nível de 5% de probabilidade 
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O tempo médio de internação foi descrito de acordo com a divisão etária de 

menor de um ano, correspondendo a 9,5 dias e, para crianças de um a menores de 

cinco anos, correspondendo a 8,4 dias. Comparamos o tempo de internação entre 

as duas faixas etárias por meio do Teste t-student, de comparação de médias, sendo 

significativamente maior em todos os períodos, com exceção do ano de 2009 para a 

faixa etária de menor de um ano. Outro aspecto considerado foi o desfecho da 

hospitalização, cujos dados estão apresentados na tabela 14. 

 
Tabela 14. Distribuição das crianças menores de cinco anos, hospitalizadas no ACP do 
HUOP, segundo o desfecho da hospitalização, de acordo com a causa da internação, no 
período de 2005 a 2009, Cascavel, PR, 2009. 

Desfecho da 

hospitalização 
Causa 

Alta 
(95%) 

Óbito 

(2,0%) 
Transferido 
(3,0%) 

Respiratória 348 51% 3 18% 4 22% 
Desnutrição 6 1% 0 0% 0 0% 
Desidratação 6 1% 0 0% 0 0% 
Gastrointestinal 44 6% 0 0% 0 0% 
Neonatal 52 8% 1 6% 4 22% 
Causa externa 11 2% 0 0% 2 11% 
Cirúrgica 54 8% 0 0% 0 0% 
Hematológica 10 1% 0 0% 0 0% 
Urológica 27 4% 0 0% 2 11% 
Cardiológica 7 1% 3 18% 2 11% 
Neurológica 41 6% 3 18% 1 6% 
Outras 78 11% 7 41% 3 17% 
Total 684 100% 17 100% 18 100% 

 

Quanto ao desfecho da hospitalização, incluindo altas, transferências e óbitos, 

obtivemos 95% para alta, 3,0% para transferências para outras instituições ou 

mesmo outras unidades do hospital, como UTI pediátrica e/ou neonatal e, 2,0%, 

para óbitos, conforme detalhamento por causa de hospitalização. 

Os registros dos serviços de saúde constituem-se em importantes fontes de 

dados para a análise da morbidade, sendo indicadores de saúde da população. São, 

também, úteis para o planejamento das ações de saúde. Nesse sentido, os dados 



190 
 

 

de nosso estudo indicam que o diagnóstico majoritário para hospitalização foi o 

referente ao grupo de doenças respiratórias, a exemplo de diversos estudos que têm 

sido realizados em nossa realidade há, pelo menos, duas décadas. 

Estudo aponta que, enquanto nos países desenvolvidos as IRA têm 

importante participação na morbidade considerando-se crianças menores de cinco 

anos, nos países em desenvolvimento essas infecções tendem a ser mais graves e 

operam com componente considerável tanto na morbidade quanto na mortalidade, 

concentrando cerca de 20 a 40% das consultas em serviços de pediatria, 12 a 35% 

das internações hospitalares e 19% das mortes (PINTO; MAGGI; ALVES, 2004). 

Estudo realizado em Sobral, no Ceará, para descrever a morbidade referida 

em crianças de 5 a 9 anos e analisar seus possíveis condicionantes evidencia que, 

das crianças participantes do estudo, 42,9% apresentaram morbidade referida, 

sendo a causa mais frequente dos problemas de saúde relatados, classificados pela 

CID-10; para as doenças do aparelho respiratório (28,7%) que tiveram prevalência 

cinco vezes maior que o segundo grupo de morbidade referida mais prevalente, os 

sinais e sintomas não classificados em outra parte (BARRETO, GRISI, 2010). 

A Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde 

consideram o derrame pleural a complicação mais frequente das pneumonias graves 

em crianças menores de 5 anos. Em estudo cujo objetivo foi caracterizar a 

morbidade hospitalar no município de Maringá - PR, em 1992, na população em 

geral, os diagnósticos mais importantes foram complicações da gravidez, parto e 

puerpério e doenças dos aparelhos respiratório e circulatório. Das internações, 

42,8% referiram-se a pacientes do sexo masculino e, quando ajustadas por idade, 

concentraram-se em crianças menores de quatro anos. Os diagnósticos mais 

comuns nessa faixa de idade foram os do grupo das doenças do aparelho 

respiratório. Para os meninos dessa idade, internados pelo SUS, as 

broncopneumonias e pneumonias representaram 51% do total. Esses achados 

corroboram os de nosso estudo, com predomínio para o sexo masculino e também 

da faixa etária de menor de um ano como mais susceptível (MATHIAS; SOBOLL, 

1996). 

Em estudo realizado no município de Cuiabá sobre morbidade por pneumonia 

em menores de cinco anos, os resultados mostraram que foi marcante a frequência 

da IRA em menores de cinco anos, durante o ano de estudo, pois quase a metade 

(49,8%) dos atendimentos desta faixa etária ocorreu por sinais e sintomas 
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decorrentes de algum diagnóstico de IRA, ficando todos os outros diagnósticos 

(diarréia, dermatoses, traumas, intoxicações exógenas, etc.) com a outra metade. O 

mesmo ocorreu em nossa pesquisa, cuja causa predominante de hospitalização foi 

por doenças do grupo respiratório, preponderantemente as pneumonias (BOTELHO 

et al., 2003). 

No município de Pelotas, RS, estudo realizado para avaliar fatores de risco 

para hospitalização por doença respiratória aguda em crianças até um ano de idade, 

trouxe, como resultados em relação às características demográficas, predomínio do 

sexo masculino na amostra em geral (55,6%). A média de idade e desvio-padrão dos 

casos e dos controles foram, respectivamente, de 5,3±3,0 meses e de 6,2±3,2 

meses; 64,9% do total da amostra apresentava menos de seis meses de idade. As 

causas mais frequentes de hospitalizações foram: pneumonia (43,7%), bronquiolite 

(31,0%), asma (20,3%), gripe (3,5%), otite média aguda (0,8%) e laringite (0,6%) 

(MACEDO et al., 2007). 

Cerca de 11.000 crianças, pertencentes a duas coortes de base populacional, 

foram acompanhadas na cidade de Pelotas - RS, em 1982 e 1993, com o objetivo de 

medir a ocorrência de hospitalizações e sua associação com peso ao nascer e renda 

familiar. Observou-se que cerca de 20% das crianças foram hospitalizadas, pelo 

menos uma vez, no primeiro ano de vida; os meninos foram os mais acometidos; as 

internações por diarréia, apesar de terem sido reduzidas à metade (3%) em relação 

a 1983, ocorreram entre os mais pobres; o peso ao nascer mostrou-se inversamente 

associado às internações por diarréia e por todas as causas (CESAR et al., 1996). 

Em 1994, o estudo de Silva et al. (1999), realizado no Maranhão, revelou que 

a taxa de hospitalização infantil foi de 24,4%, sendo as maiores por pneumonia 

(7,3%) e diarréia (7,1%). Outro estudo, realizado na região metropolitana de São 

Paulo, em 1996, mostrou que entre as crianças que foram hospitalizadas, 41,5% 

apresentavam doenças do aparelho respiratório, com ênfase para infecção 

respiratória aguda (27,7%) (CAETANO et al., 2002). Os dados encontrados em 

nosso estudo, uma década após, corroboram os apresentados pela literatura citada, 

indicando que as medidas adotadas até o momento na atenção à saúde das 

crianças não têm alterado esse quadro. 

Estudo com crianças de um mês a 14 anos, com diagnóstico de pneumonia 

adquirida na comunidade, internadas na enfermaria de pediatria do Hospital Nossa 

Senhora da Conceição, em Porto Alegre, encontrou média de idade de 2,3 anos, 
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predominando o gênero masculino em 59%. Constatou que poucas crianças 

possuíam vacinação contra o pneumococo, refletindo a necessidade de inclusão das 

vacinas antipneumocócicas no calendário vacinal brasileiro (JOCK; SAKAE; DAL-

BÓ, 2009). 

Com o objetivo de analisar as internações hospitalares por doenças 

respiratórias em menores de 15 anos de idade em Tangará da Serra (MT), no 

período de 2000 a 2005, estudo revelou que a taxa de internações por doenças 

respiratórias em menores de 15 anos foi de 70,1/1.000 crianças na microrregião de 

Tangará da Serra. Entre 2000 a 2005, ocorreram 12.777 internações de crianças, 

das quais 8.142 (63,7%) decorreram de doenças respiratórias. As principais causas 

de internação foram: pneumonias (90,7%) e insuficiência respiratória (8,5%). Em 

menores de 5 anos de idade, as internações por pneumonia foram mais de 4 vezes 

o esperado para o município. Os menores de 12 meses de idade tiveram mais 

internações, com incremento médio de 32,4 internações, por 1.000 crianças, a cada 

ano (ROSA et al., 2008). 

Em estudo realizado para estabelecer a etiologia das infecções respiratórias 

agudas e epidemiologia dos vírus respiratórios mais comuns em crianças pequenas 

atendidas no hospital universitário da Universidade de São Paulo, durante o ano de 

2003, observou-se que as crianças menores de cinco anos, especialmente as 

menores de um ano, apresentam uma alta taxa de hospitalização devido aos vírus 

respiratórios sincicial humano, influenza, parainfluenza 1, 2 e 3, metapneumovírus 

humano e adonovírus, recomendando estratégias de prevenção a partir do 

conhecimento desses dados (THOMAZELLI et al., 2007). 

No município de Ribeirão Preto, SP, o estudo de Barros (1981) revelou que os 

dados sobre morbidade hospitalar indicavam, como grupos de diagnósticos mais 

frequentes nas internações de menores de um ano, os sintomas e estados mórbidos 

mal definidos, doenças do aparelho respiratório e doenças infectoparasitárias que, 

em conjunto, corresponderam a 91,0% das internações desta faixa etária e a 65% 

das internações de todas as idades, recomendando que a intervenção tecnicamente 

adequada sobre estas patologias implicaria, basicamente, no desenvolvimento de 

ações em outros níveis que não o hospitalar. 

Quase trinta anos após esse estudo e muitas mudanças no sistema de saúde, 

assim como implementação de estratégias específicas para o grupo infantil, os 

dados permanecem praticamente inalterados, com predomínio das doenças 
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respiratórias nas causas de hospitalização, indicando que as ações direcionadas a 

esse grupo não têm conseguido mudar esse panorama no que diz respeito às 

hospitalizações infantis. 

Com relação ao indicador de mortalidade, em estudo de revisão das infecções 

respiratórias por vírus sincicial respiratório em crianças, a taxa de mortalidade foi de 

3,8% nos pacientes hospitalizados com pneumonia ou bronquiolite, menor do que 

aquela encontrada em nosso estudo, de 18% para as doenças respiratórias, mas 

maior que a apreendida para todas as patologias que levaram à hospitalização de 

crianças em nosso estudo, que, no conjunto das hospitalizações, foi de 2% 

(LOURENÇÃO et al., 2005). 

Em estudo realizado com o objetivo de conhecer o perfil epidemiológico das 

internações pediátricas em unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital 

Universitário Regional de Maringá, no período de janeiro de 2004 a janeiro de 2006, 

encontrou-se que a maior parte das hospitalizações era de pacientes do sexo 

masculino (55,74%), lactentes (50,71%) e procedentes de outros municípios 

(64,90%). O tempo médio de internação para 82,21% dos casos foi menor que dez 

dias e as causas mais frequentes de internação foram as afecções do aparelho 

respiratório (41,38%) e as lesões, envenenamentos e causas externas (9,60%). A 

taxa de mortalidade foi de 6,94%. Os autores sugerem ampla orientação da 

população para o reconhecimento precoce dos sinais de gravidade, associada a 

recursos humanos mais capacitados para o manejo adequado desse grupo de 

doenças, buscando reduzir as internações por causas que poderiam ter sido 

resolvidas na atenção básica (MOLINA et al., 2008). 

Esses achados corroboram os de nosso estudo, em que a maior parte dos 

pacientes foi do sexo masculino, as causas mais frequentes de hospitalização foram 

as doenças respiratórias e a média de dias de hospitalização também foi inferior a 

dez. Difere o percentual de óbitos, menor nesse estudo, e a procedência dos 

pacientes, que pode sofrer a influência do tipo de unidade do estudo, destinada ao 

recebimento de pacientes com quadro clínico de maior gravidade. Embora as duas 

instituições tenham abrangência regional, houve predomínio, em nosso estudo, de 

hospitalização do município sede da instituição, o que também pode ter sido 

influenciado pelo mesmo motivo: unidades de internação com distintos perfis. 

O perfil de morbidade infantil permite identificar os fatores que determinam a 

ocorrência e distribuição de saúde e doença nessa população. Assim, ao comparar 
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os dados obtidos localmente pode-se perceber que os mesmos são correspondentes 

aos dados de outras localidades no país, evidenciados por diversos autores e, 

também, aos nacionais, apresentados em artigo publicado anteriormente (OLIVEIRA 

et al., 2010). Tal fato reafirma a importância de analisar, de forma especial, as ações 

de prevenção e promoção da saúde infantil que evitem os agravos respiratórios ou 

possibilitem seu tratamento adequado em nível da atenção básica, uma vez que 

esse grupo de doenças faz parte das causas sensíveis à atenção ambulatorial, sem 

necessidade de hospitalização para seu adequado manejo. 

Identificar que a principal causa de hospitalização infantil no maior hospital 

público da região oeste do Paraná é a respiratória permite planejar as ações da 

atenção básica para essa população específica, ações estas direcionadas à 

prevenção desses agravos face aos efeitos deletérios que a hospitalização infantil 

gera tanto para a criança quanto para a família e sistema de saúde. Quando o 

cuidado na atenção básica não é adequado, os resultados são elevados índices de 

hospitalização por estas causas, como vimos nesta etapa do trabalho. 

Saber como foi a atenção recebida pelas famílias em busca de cuidado antes 

da hospitalização permite conhecer as ações de atenção básica no município em 

estudo, o que passamos a apresentar. 
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7.2 Apreensão dos atributos de 

atenção primária em saúde 
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7.2 – Apreensão dos atributos de atenção primária em saúde 

 

 

 A construção desta unidade de análise emergiu do material empírico obtido nas 

entrevistas com os familiares acompanhantes das crianças hospitalizadas no ACP do 

HUOP e com os profissionais de saúde das unidades de atenção básica e de 

atendimento continuado. Buscamos, nesse momento, responder aos objetivos de 

nosso estudo de identificar os elementos que tornam a assistência eficaz/ineficaz para 

evitar a internação hospitalar de crianças com problemas respiratórios, cuja 

assistência poderia ocorrer de forma resolutiva nos serviços de atenção básica e 

compreender como se dá a relação de cuidado na perspectiva de acolhimento, vínculo 

e responsabilização no encontro entre sujeitos, a partir dos relatos de familiares e 

profissionais e da observação dos serviços. 

 Retomamos a definição que adotamos para atenção primária em saúde já 

explicitada na construção de nosso objeto de estudo, a qual utilizamos, como 

sinônimo de atenção básica em saúde, originada a partir de WHO (1978) e Starfield 

(2002), trazida por Mendes (2002, p. 2) e que citamos a seguir. 

 

“A atenção essencial à saúde, baseada em métodos práticos, cientificamente 
evidentes, e socialmente aceitos e em tecnologias tornadas acessíveis a 
indivíduos e famílias na comunidade por meios aceitáveis e a um custo que 
as comunidades e os países possam suportar, independentemente de seu 
estágio de desenvolvimento, num espírito de autoconfiança e 
autodeterminação. Ela forma parte integral do sistema de serviços de saúde 
do qual representa sua função central e o principal foco de desenvolvimento 
econômico e social da comunidade. Constitui o primeiro contato de 
indivíduos, famílias e comunidades com o sistema nacional de saúde, 
trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível aos lugares de vida e 
trabalho das pessoas e constitui o primeiro elemento de um processo 
contínuo de atenção”. 

 

 Desta forma, um sistema de saúde, com base na APS, deve ser composto por 

um conjunto central de elementos funcionais e estruturais que assegurem a cobertura 

e o acesso universais a serviços de saúde à população e que aumentem a equidade. 

Deve oferecer cuidados abrangentes, coordenados e adequados ao longo do tempo 

(longitudinalidade), enfatizar a prevenção e a promoção da saúde e garantir o cuidado 

no primeiro atendimento, tendo, como base de planejamento de ações, as famílias e 

as comunidades (OPAS, 2007). 
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 Assim, seus princípios ordenadores, de acordo com Starfield (2002), são o 

primeiro contato, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação, a focalização na 

família e a orientação comunitária. Desta forma, nossa análise foi construída 

abordando de que forma as famílias das crianças com doenças respiratórias foram 

atendidas nos serviços de saúde, à luz de cada um desses princípios. Essa 

compreensão está apresentada nas categorias de análise: atenção de primeiro 

contato: acesso e utilização do serviço de saúde; a longitudinalidade do cuidado às 

famílias de crianças com problemas respiratórios nos serviços de saúde; a 

integralidade do cuidado em saúde; e, sobre a coordenação, a família como unidade 

de cuidado e a orientação comunitária. 

 

 

7.2.1 Atenção de primeiro contato: acesso e utilização do serviço de saúde 

 

 

 Nesse momento, discorremos sobre a atenção ao primeiro contato, cuja 

definição diz que “implica a acessibilidade e o uso do serviço a cada novo problema 

ou novo episódio de um problema pelo qual as pessoas buscam atenção à saúde” 

(STARFIELD, 2002, p. 61). 

Está apresentada nas subcategorias denominadas “Sobre o surgimento de 

sinais e sintomas da doença da criança e a atitude adotada pela família para lidar com 

os mesmos”, “Características dos serviços de saúde” e “Acessibilidade das famílias 

aos cuidados de saúde”. 

 

 

7.2.1.1 Sobre o surgimento de sinais e sintomas da doença da criança e a 
atitude adotada pela família para lidar com os mesmos  

 

 

 O sinal mais frequentemente relatado pelo acompanhante da criança e que 

motivou a família a levá-la até um serviço de saúde foi a febre, seguida pelos sintomas 
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respiratórios, como tosse, nariz “entupido” e vômito. Diante do aparecimento desses 

sintomas, a primeira atitude adotada é a medicação para “baixar a febre”, dependendo 

da avaliação das mães sobre o grau da temperatura. Por nem sempre disporem de 

um termômetro em casa, avaliam apenas colocando a mão sobre a fronte da criança. 

Se considerarem muito quente, procuraram o serviço de saúde, geralmente o PAC, 

dependendo do horário em que o sintoma foi percebido, ou a UBS, se existe 

possibilidade de conseguir o atendimento médico para seus filhos. 

Dessa forma, a partir da necessidade da família de cuidados profissionais em 

saúde e da tomada de decisão por procurar um serviço , tem início o processo 

terapêutico, que, de acordo com Langdon (1995), não se caracteriza por simples 

consenso, sendo entendido como uma sequência de decisões e negociações entre 

as pessoas e grupos, com interpretações divergentes a respeito da identificação da 

doença e da escolha da terapia adequada. Nesse sentido, as principais divergências 

são a própria natureza da doença e as diferentes interpretações das pessoas sobre 

determinado adoecimento. 

As atividades de cuidado à saúde são respostas sociais organizadas frente às 

doenças e podem ser compreendidas como um sistema cultural: o Sistema de 

Cuidado à Saúde, conforme proposto por Kleinman (1980). Esse sistema possibilita 

às pessoas caminhos para a interpretação de sua condição e ações possíveis na 

busca por tratamento para sua doença. É constituído internamente pela interação de 

três subsistemas: subsistema familiar, subsistema profissional e popular. 

O subsistema familiar é o espaço da cultura popular, do senso comum, não 

profissional, não especialista, no qual as doenças são primeiramente identificadas e 

enfrentadas. Inclui o indivíduo, a família, a rede social e os membros da comunidade 

próxima. Nele a doença é identificada e as primeiras decisões e ações são tomadas, 

dando início ao processo terapêutico. O subsistema profissional consiste das 

proposições de cura organizadas, legalmente reconhecidas, com aprendizagem 

formal e com registros sistemáticos extremamente desenvolvidos. Na maioria das 

sociedades, a biomedicina é dominante, embora existam outros sistemas médicos 

profissionais, como, por exemplo, a medicina chinesa tradicional. O subsistema 

popular consiste de especialistas de cura não-formais, não reconhecidos legalmente 

e com registros limitados de seus conhecimentos. Têm amplo reconhecimento pela 

sociedade e, geralmente, estão ligados ao subsistema familiar (KLEINMAN, 1980). 
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O conceito de modelos explicativos, proposto por Kleinman (1980), auxilia a 

investigar e sistematizar o esquema cognitivo, utilizado por diferentes categorias de 

indivíduos para seus problemas de saúde. Este autor distingue entre um conjunto de 

crenças, expectativas e comportamentos relativos ao modelo explicativo profissional 

e o modelo explicativo, utilizado pelo indivíduo doente e sua família. Nesse estudo 

não utilizamos tal conceito para apreender como as famílias buscam os serviços de 

saúde para obtenção de cuidados, mas como elemento facilitador em nossa 

tentativa de compreender como esse cuidado se dá nos serviços de saúde. 

Kleinman, Eisenberg e Good (1978) esclarecem que a doença interpretada 

como “illness” refere-se aos sintomas e incapacidades percebidos pelo doente, 

família e rede social; “disease” diz respeito a como o profissional reconfigura o 

problema da “illness” em termos técnicos (modelo biomédico). Os médicos 

diagnosticam e tratam doenças (disease - anormalidades na estrutura e 

funcionamento de órgãos do corpo e sistemas); contudo, os pacientes podem estar 

sofrendo de outro mal (illness - experiências de transformações no estado de bem 

estar e na função social, ou seja, uma experiência humana de doença). 

Assim, a escolha do tratamento está baseada não somente em considerações 

lógicas de sintomas e métodos, mas é afetada por fatores como geografia, 

linguística, fatores econômicos, acesso aos transportes, fatores ideológicos como 

crenças e valores culturais, status social, expectativas e regras sociais (KLEINMAN; 

EISENBERG; GOOD, 2006). 

O percurso terapêutico inclui seguidas tomadas de decisões e negociações 

entre pessoas e grupos, com distintas interpretações sobre a definição da doença e 

a escolha do melhor tratamento. Inclui tanto o percurso em busca de tratamento e 

cura da doença, quanto avaliações dos diferentes resultados obtidos. Para a escolha 

do percurso, são considerados aspectos como sinais da doença (corporais e não 

corporais), crenças, diagnósticos e prognóstico. Além desses fatores, há a 

pluralidade de interpretações representadas pela posição da pessoa, a 

disponibilidade de recursos e a relação prévia com especialistas de cura 

(LANGDON, 1994). 

As práticas e estratégias da população de baixa renda adotadas para o 

enfrentamento de problemas cotidianos, sobretudo em relação à procura de 

cuidados em saúde, podem ser analisadas por meio dos caminhos percorridos no 

sistema de saúde em busca da terapêutica para o problema de saúde relatado. 
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Desvendar as formas de enfrentamento dessa população no que se refere ao seu 

processo saúde-doença implica identificar as estratégias individuais e coletivas e os 

significados destas dinâmicas sociais relacionadas direta ou indiretamente à saúde. 

A busca por cuidados terapêuticos será descrita a seguir em termos dos caminhos 

percorridos pelo indivíduo, na tentativa de solucionar seus problemas de saúde. 

 Assim, observamos que as crianças foram levadas ao serviço de saúde, em 

sua maioria, logo após o surgimento dos sintomas, nas primeiras 24 horas. A 

preferência foi por um serviço de saúde como o PAC ou a UBS, mas também foi 

adotada, como prática, o uso de medicação guardada em casa por ocasião de outros 

episódios de doença da mesma criança ou irmão. Surgem, ainda, o uso de medidas 

caseiras, como chás e xaropes, e a prática de aquisição da medicação por orientação 

do atendente de farmácia, quando levam a criança para ser “avaliada” pelo 

profissional da farmácia, o qual orientou a compra do medicamento. Na persistência 

ou piora dos sintomas, a criança foi, então, levada ao serviço de saúde para consulta 

médica. 

 Observamos elementos dos três subsistemas na busca por cuidados de saúde 

para a criança. Os depoimentos a seguir ilustram essa abordagem, na percepção dos 

familiares e dos profissionais de saúde: 

 

“Numa sexta- feira, ela estava com febre, nós levamos ela no PAC [...] só que no sábado 

e domingo foi piorando, então segunda-feira de manhã bem cedo já levei no posto [...] a 

doutora viu, daí internamos no mesmo dia, na mesma hora” (EA2). 

 

“Começou a dar febre nela. [...] não, só vi que ela estava quente, daí ela começou querer 

dormir, dormir, isso foi numa quinta-feira de dia, ai eu dei paracetamol, então passou a 

febre” (EA11). 

 

“Nós temos ai uma mesclagem, algumas crianças vem no inicio dos sintomas, outras 

chegam já... a mãe fica tentando resolver o problema em casa, as vezes vai a farmácia, 

as vezes pega medicação do outro filho que sobrou e dá para o filho, ou as vezes pega 

da vizinha, nós aconselhamos, quanto ao risco da auto-medicação, se deu para um filho 

dela, de repente pode não ser igual para o outro, mas acontece muito isso ainda” (EP4). 
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“A maioria dos casos pelo menos que eu pego, é a menos de 24 horas, 16 horas, 4 

horas. [...] tosse em primeiro lugar, febre em segundo lugar. [...] ai tem coriza, diarréia, 

vômito, cefaléia, dor abdominal, mas tosse é realmente a primeira” (EP9). 

 

 Convergem as falas de ambos, família e profissionais de saúde, quanto aos 

motivos pelos quais as crianças são levadas aos serviços de saúde, principalmente 

quando percebem  piora do sintoma apresentado, como febre persistente, 

exemplificada no relato : 

 

“Ele estava com febre e não queria andar, só ficava deitado e reclamando de dor na 

barriga” (EA1). 

 

 Antes de levar a criança ao serviço de saúde, algumas famílias adotam 

cuidados domiciliares, tais como o uso de xarope “de guaco” para a tosse, chás 

caseiros de camomila, erva-doce e poejo. Além disso, o uso de medicação por conta 

própria foi frequentemente relatado, sendo, as mais comuns, paracetamol e dipirona, 

para febre, metoclopramida, para vômito, e a inalação com soro fisiológico e 

bromidrato de fenoterol. Os depoimentos a seguir indicam as práticas adotadas em 

casa: 

 

“Tem um xarope que a avó faz com guaco, quando elas tão meio engripadinha assim, eu 

dou esse xarope. [...] para vômito plasil,eo paracetamol para febre” (EA3). 

 

“Antes de consultar ele sábado, eu fiz inalação. [...] com soro e berotec [...] porque ele já 

teve engripadinho, daí temos soro e berotec em casa. [...] era 2 gotinhas de berotec e 5 

ml de soro, para febre eu dei dipirona. [...] chazinho caseiro, nós damos chazinho 

caseiro. [...] chazinho de poejo eu dei” (EA8). 

 

 Retomando o aspecto que diz respeito à evolução da doença e à busca por 

cuidados de saúde para sua criança, podemos dizer que as famílias não seguem uma 

regra, apesar de mostrarem preocupação sobre o adoecimento. Algumas, primeiro 

observam a criança por um determinado período em casa, adotam medicamentos 
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antitérmicos se a criança tem hipertermia, ou outros medicamentos que consideram 

adequados para diferentes sintomas e, caso a criança não apresente melhora, levam-

na ao serviço de saúde. Outras, assim que percebem que a criança não está bem, 

procuram pelo serviço, conforme identificamos nas falas a seguir. 

 

“Assim que percebemos” [que a criança não estava se sentindo bem] (EA2). 

 

“Acho que tinha 3 dias” [de evolução do quadro clínico] (EA3) 

 

“Eu fui para o PAC, teve uma noite que ele passou bem mal, não dormiu, começou a dar 

febre nele, levei ele pro PAC” (EA5). 

 

 E quais são os serviços de saúde que a família busca para o primeiro cuidado à 

sua criança? Os mais frequentes são as unidades de saúde mais próximas e as 

unidades de pronto atendimento continuado, mas também há aquelas que levam a 

criança primeiramente a uma farmácia, conforme os relatos: 

 

“Meu marido levou ele na farmácia e o farmacêutico disse que ele estava com a garganta 

inflamada, daí meu marido comprou remédio para garganta que ele indicou e para febre” 

(EA1). 

 

“No PAC. [...] porque naquele horário não tinha posto de saúde aberto e no PAC sempre 

é mais rápido que no posto de saúde tem que pegar ficha e tem vez que não tem, ai no 

PAC vai mais rápido” (EA2). 

 

Os profissionais de saúde mencionaram que a preferência das famílias se dá 

pelo serviço de pronto atendimento continuado, em decorrência das características de 

funcionamento das UBS’s, com agendamento de consultas e presença do pediatra 

apenas em determinados horários do dia, enquanto, nesse outro serviço, o 

atendimento pediátrico ocorre durante 24 horas. Também afirmam que as mães 

consideram esse serviço mais resolutivo, por contar com exames de apoio 
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diagnóstico, como raios-X e exames de sangue e urina, além da possibilidade da 

criança ficar em observação e iniciar o tratamento imediatamente: 

 

“Eu acho assim, que a maioria trabalha, então à noite a unidade de saúde não funciona, 

ai elas vão inclusive a noite, mas tem aquelas que não vão na unidade de saúde porque 

chegam lá, ai não tem como ter o serviço naquela data, o agendamento é para daí a 2 

dias, 5 dias ou uma semana e outras não vão na unidade de saúde porque elas referem 

que no PAC fazem raio-X, hemograma, exame de urina, tudo no mesmo dia. Na unidade 

de saúde, onde vão consultar, vão ter que agendar coleta de exame, vão ter que 

agendar exame radiológico, depois vão ter que pegar esses exames e levar de novo 

para o médico, então é trabalhoso. [...] Inclusive elas dizem, aqui nós somos atendidos 

bem, além de ser atendido bem, já fazemos os exames e saímos com a receita. [...] a 

maioria delas já vai direto para o PAC porque sabem que o funcionamento no PAC é 

dessa forma. [...] nem passam na unidade de saúde. [...] outras vão na unidade de 

saúde, uma enfermeira recepciona, acolhe e encaminha, e até no encaminhamento ela 

coloca que encaminha porque na UBS não tem mais consulta para hoje, ou hoje já não 

tem mais pediatra, então a própria enfermeira faz o encaminhamento, nós sabemos que 

é a enfermeira porque ela carimba e assina, se identificando, as vezes o técnico também 

faz” (EP2). 

 

“Tem mãe que leva na farmácia. É freqüente, muito freqüente levar na farmácia. 

Compram medicamento, as crianças são automedicadas pela mãe com antibióticos, 

estão muito automedicados com antibiótico, por que elas acham que o antibiótico e um 

xarope resolve, como elas acham que têm que sair daqui com antibiótico e com xarope, 

elas não pedem só um sintomático alguma coisa assim. Elas dizem: doutora, é uma 

gripe, eu quero amoxilicina, sabe, é amoxicilina que resolve a gripe. Mas amoxicilina não 

é para gripe, é para infecção, tanto que está dando muita resistência bacteriana a 

amoxicilina. Se elas não saírem daqui com amoxicilina elas vão consultar outro médico, 

elas acham, aquela médica não é boa, daí elas saem daqui e vão procurar outro posto, 

porque elas podem fazer isso. Só que se você orientar bem e conversar com ela, 

explicar o porquê, elas saem satisfeitas, então às vezes é de você conversar com elas 

também, é você orientar, não é só você jogar a receita e você falar, ó é isso, você 

precisa explicar. Eu preciso fazer isso, só que ai você precisa ter tempo para isso” (EP3). 

 

Os dados nos mostram que, no que se refere ao surgimento de sinais e 

sintomas da doença da criança, são mais frequentes, tanto no relato dos profissionais 

quantos das famílias, a febre e os sintomas respiratórios. A atitude mais comumente 
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adotada pela família para lidar com os mesmos é o uso de automedicação e a procura 

pelo serviço de saúde que funciona durante 24 horas, em sistema de atendimento de 

emergências clínicas, em detrimento das consultas ambulatoriais em unidade básica 

de saúde, por motivos como ausência do profissional em determinados horários e 

dificuldade para conseguir o atendimento. 

 No que diz respeito ao serviço de apoio diagnóstico, presente nos PAC’s e 

ausente nas UBS’s, os profissionais remetem a discussão à questão da 

resolutividade, relatando haver demora no atendimento quando o médico precisa do 

exame complementarmente à sua avaliação clínica. Isso se explica pelo fato de 

necessitarem de agendamento, que pode demorar até uma semana, entre a 

solicitação do exame e o resultado, quando, só então, a criança irá retornar para nova 

consulta e, nesse ínterim, pode haver piora dos sintomas.  

 Sobre as deficiências no sistema de apoio diagnóstico em unidades de saúde 

da família e/ou UBS, Mendes (2002) refere que boa parte das equipes e da população 

se ressente de um apoio diagnóstico oportuno e com menor sacrifício para as 

pessoas. Os resultados, segundo o autor, demoram a chegar às mãos dos médicos e 

os usuários precisam se deslocar até um posto de coleta, distante de sua unidade 

básica, para colher o material de exame, o que envolve custo econômico e social. Não 

é o caso das UBS de nosso estudo, pois todas têm posto de coleta em seu interior; o 

que ocorre é que a coleta é normatizada, três vezes por semana, na parte da manhã 

e, assim, as famílias precisam, na maioria das vezes, retornar à UBS com a criança 

para a coleta de exames, em dia diferente daquele em que fez a consulta médica que 

demandou a solicitação. 

 Outra questão trazida à tona diz respeito às expectativas das mães sobre o 

tratamento e aquilo que o profissional considera necessário para a criança. Essa 

questão pode tornar-se conflituosa quando a comunicação estabelecida não é efetiva. 

Esse aspecto será retomado mais adiante. Contudo, consideramos importante 

abordar, desde já, a consideração tecida por Starfield (2002) de que os processos de 

atenção refletem como as pessoas interagem com o sistema de atenção. 

 A autora argumenta que, primeiramente, as pessoas decidem se e quando usar 

o sistema de atenção à saúde. Se realmente utilizarem-no, chegam a uma 

compreensão sobre o que esse serviço lhes oferece para, então, decidir se estão 

satisfeitas com o atendimento prestado e se seguirão as recomendações ou 
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orientações dos profissionais de saúde. Em seguida, decidem sobre o quanto querem 

participar do processo, podendo acatar as recomendações no todo ou em parte, 

modificá-las ou desrespeitá-las, parcial ou completamente (STARFIELD, 2002). 

Ainda no processo terapêutico descrito por Langdon (1995), percebemos a 

utilização de práticas dos três subsistemas: familiar, profissional e popular, com 

diferentes concepções e tentando dialogar para obtenção de sucesso em relação ao 

cuidado da criança, pois, conforme mencionado anteriormente, o processo 

terapêutico não se caracteriza por simples consenso, mas, sim, por uma sequência 

de decisões e negociações entre as pessoas, com distintas interpretações a respeito 

da identificação da doença e da escolha da terapia. 

Identificados os sinais e sintomas de doença que motivaram a família a adotar 

estratégias nos três subsistemas do processo terapêutico, passamos a descrever 

como está caracterizado o serviço de saúde procurado por estas famílias para o 

cuidado de suas crianças. 

 

 

7.2.1.2 Características do serviço de saúde 

 

 

 Uma característica importante para avaliação do primeiro contato na atenção 

básica é se as famílias consideram haver um serviço de saúde ou mesmo um 

profissional de saúde, médico ou enfermeiro, que considerem como referência para 

buscar cuidados em saúde ou orientações sobre o cuidado de suas crianças. 

 Quando existe essa relação de confiança entre a família e o serviço de saúde, 

considera-se que há vínculo entre ambos, ou seja, a família sabe onde levar sua 

criança quando essa não está bem e quem fará o atendimento, continuamente, desde 

o nascimento e puericultura até durante as situações nas quais houver um problema a 

ser resolvido. 

 Em nosso estudo, essa vinculação com o serviço se mostrou mais forte junto 

aos PAC’s, ambulatórios de atendimento de urgências e emergências, e não com as 

unidades básicas de saúde, o que pode ser considerado um problema visto que os 

profissionais que aí trabalham não fazem o seguimento aos pacientes; fazem 
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atendimentos pontuais, rápidos e direcionados para a queixa principal. Dessa forma, 

não há uma unidade de referência para a qual a família possa se dirigir quando a 

criança necessita de uma avaliação de rotina, seja médica ou de enfermagem. 

 Não observamos nessa avaliação uma prática de acompanhamento ao longo 

do tempo, de prevenção de problemas de saúde; ao contrário, a procura somente se 

dá quando um problema se instala, para a busca de resolutividade imediata de um 

caso agudo. Muitas mães não levavam suas crianças para a puericultura, não 

adotavam, como rotina, levá-las a consultas de acompanhamento e utilizavam a UBS 

somente para as imunizações. Por outro lado, não é prática da UBS buscar a família 

para o exercício de ações preventivas, uma vez que o atendimento da unidade se dá, 

unicamente, para a demanda espontânea, a não ser quando da execução de 

programas para grupos específicos ou campanhas de saúde. Os relatos a seguir 

mostram as preferências dos familiares na hora de eleger um serviço de saúde: 
 

“Sempre o PAC, se não é horário de médico para ir no posto, tem que ir de madrugada 

pegar ficha e como eu vivo mais sozinha que com meu marido, sair com duas crianças 

de madrugada não tem como. [...] é tem que ser de dia, se não for lá no PAC tem que 

sair de madrugada” (EA6). 

 
“Levo no PAC. [...] o posto é mais assim, tem que levantar de madrugada, pegar ficha, as 

vezes é mais difícil, as vezes chega lá não tem mais ficha e as vezes vai no posto e eles 

vêem que não está bem, eles encaminham para o PAC” (EA11). 
 

 Esta também é a percepção dos profissionais de saúde - médicos e 

enfermeiros, tanto do PAC quanto das UBS. Embora os serviços participantes do 

estudo disponham de pediatras e enfermeiros, as características de atendimento 

desses profissionais são distintas. Os pediatras das UBS’s atendem por 

agendamento; os pediatras dos PAC’s atendem consultas de urgência de toda a área 

de abrangência do município e os enfermeiros não atendem especificamente crianças, 

mas realizam alguns procedimentos, em dias específicos e com horário agendado, 

como a puericultura, por exemplo. No município como um todo, para o atendimento à 

população infantil, observamos uma defasagem de profissionais médicos com 

formação em pediatria: 
 

“na enfermagem eles fazem rodízio, tem aquelas pessoas que gostam mais de atender 

crianças, mas mesmo elas são revezadas em todos os setores, tanto adultos como 
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crianças, pediatras eles fazem atendimentos pediátricos, mas tem alguns que são 

deslocados pra atender pediatria, pela insuficiência de profissionais, não tem número 

suficiente. [...] nós somos dois, das 7 a 1 da madrugada e da 1 as 7, somente 1. [...] 

então, essa escala está defasada. No PAC nós estamos hoje com uma pediatra em 

licença maternidade, um pediatra que está de férias e não veio reposição desse que está 

de férias, não teve outro profissional que veio cobrir, nós estamos num total de 7 

pediatras só. [...] não, só 5 agora. [...] de 40 horas apena 2, os outros de 18 horas”. 

(EP2). 

 

A questão do insuficiente número de profissionais na área de pediatria é uma 

questão polêmica, que envolve desde a formação até o exercício profissional do 

médico, a exemplo de carta da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) ao ministro da 

saúde, contestando sua afirmação de que há falta de pediatras no Brasil, publicada no 

site da entidade em 27 de julho de 2009 (SBP, 2009), citada a seguir. 
 

“Por outro lado, Senhor Ministro, não é verdade que faltam pediatras no 
Brasil. Contamos com 20 deles para 100.000 habitantes, numa realidade em 
que a taxa de fertilidade é de 1.8, bem próxima à dos países europeus, nos 
quais está em torno de 1.4. Naqueles países, nos quais não há falta de 
pediatras, a proporção média é de 17 profissionais pediátricos para 100.000 
habitantes. O problema, em nosso país, é a concentração de médicos e 
serviços em regiões onde a atividade econômica está mais desenvolvida. O 
DF, por exemplo, possui 52 pediatras para 100.000 habitantes. O estado de 
São Paulo conta com 40 pediatras para 100.000 e o Rio de Janeiro, 42 para 
100.000. Trata-se, à evidência, da falta de política que reduza as 
desigualdades econômicas e sociais. Não há remuneração adequada e 
motivadora no SUS, nem carreira que respeite e valorize profissionais cujo 
perfil de formação tem tudo a ver com a saúde pública. Nos últimos cinco 
anos, uma média anual de 1.000 pediatras inscreveu-se para a prova do 
título de especialista em pediatria. O senhor acha que tem fundamento a 
alegação de que faltam pediatras no Brasil?” 

 

É uma situação que não seria considerada problema caso as unidades fossem 

de saúde da família, com médicos com formação clínica generalista. Starfield (2002) 

menciona que nem todo médico pode estar igualmente habilitado em todas as facetas 

da atenção médica e a entrada na atenção básica oferece desafios especiais, pois os 

problemas trazidos pelos pacientes geralmente são vagos e inespecíficos; atenta 

ainda para o fato dos pacientes procurarem atendimento em diferentes momentos, o 

que leva os médicos da APS a se depararem com uma variedade muito maior de 

formas de apresentação da doença, grandemente influenciada pelo contexto social. A 

autora remete-se a exemplos de serviços de APS que contemplam também o pediatra 

geral em seu quadro de pessoal, embora considere que o médico de formação clínica 

generalista também possa estar apto para a atenção às crianças. 
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Como essa não é a realidade do município, o qual conta somente com duas 

equipes de saúde da família na área urbana (o que tem sido o desafio de avanço da 

ESF: implementar equipes em cidades de médio e grande porte, de acordo com 

Mendes (2002), o que percebemos é que, na situação de atendimento emergencial, 

os profissionais não se consideram responsáveis pelo acompanhamento de saúde 

das crianças que atendem. Vejamos a fala abaixo: 
 

“Não, com certeza não. [...] até porque um dia é vista por um pediatra, outro dia por 

outro, outro por outro, é um pronto-atendimento, nós não temos a ficha de seguimento, 

então eu não sei a conduta que o outro colega tomou, eu sigo as informações da mãe” 

(EP2). 

 

“Não tem nem como, porque um dia nós estamos na segunda, depois voltamos na 

quinta, um dia a noite, no outro de tarde, não tem como fazer [o acompanhamento]” 

(EP9). 

 

Na UBS, ao contrário, tanto o profissional quanto os familiares relatam 

conhecimento mútuo, como podemos identificar nos relatos abaixo. Contudo, alguns 

familiares mencionam que, ao chegar à unidade, no serviço de recepção ao usuário, 

precisam sempre se apresentar, como se fosse a primeira vez que buscassem pelo 

serviço: 
 

“É uma questão assim, hoje, a maioria das crianças nós conhecemos na pesagem do 

leite e uma grande parte das crianças da nossa região faz parte do programa, ai as 

crianças maiores têm a bolsa família também e na puericultura (EP4)”. 

 

“Conhece algumas crianças da puericultura, o pediatra conhece bem as crianças, pois já 

trabalha na unidade há muito tempo. As crianças que atende, conhece todas” (EP10). 

 

“Aqui todo mundo me conhece e eu já conheço todo mundo, isso é uma coisa que facilita 

bastante o atendimento, porque você acaba conhecendo a dinâmica familiar de todas as 

crianças. [...] facilita o diagnóstico, o atendimento, tudo” (EP11). 

 

“Ah, eles devem saber, porque eles têm os prontuários deles, só marca ficha [...] Alguma 

pode conhecer e fala que não conhece. [...] fui um monte de vez lá e sempre tem que 

falar quem somos” (EA4). 

 
“Eu chego lá, eles sabem até meu nome, conhecem a minha família” (EA6). 
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 As famílias contam com um profissional específico: médico ou enfermeiro, 

considerado como o responsável pelo atendimento da criança apenas em algumas 

situações, pois, na maior parte delas, ela é levada ao PAC, para que seja atendida 

pelo profissional que estiver de plantão, conforme indicam os relatos: 
 

“Não. [...] quando eu preciso de algo sempre levo ele no PAC” (EA1). 

 

“Muitas vezes eles vão em busca de tal profissional. [...] sim, mas eles são informados 

que nesse serviço eles vão ser triados e colocados na ordem que vão cair no consultório 

par ou impar conforme a ordem de chegada” (EP2). 

 
“Como eu não tenho convênio, se a situação dele não é muito grave eu levo no posto 

com a Dra. A e o bebê faz acompanhamento com a enfermeira F” (EA10). 

 
“Eu levo no posto para dar remédio para verme, a última vez ele encaminhou ela para o 

cardiologista. [...] eles acham que o coração dela está muito acelerado para a idade dela, 

ele mandou tirar raios-X, pediu os exames, fez os encaminhamentos [...] eu sempre levei 

no Dr. M, sempre foi ele que atendeu as crianças (EA12). 

 

“eu acho que elas [mães] estão começando a considerar, elas tem retornado, tem vindo, 

tem pedido para consultar comigo, acho que tanto eu quanto a L [outra pediatra da UBS], 

nós viemos do mesmo serviço, nós fizemos pediatria juntas, então temos a mesma 

conduta, temos criado uma população nossa, um vínculo, ela com os dela e eu com os 

meus” (EP3). 

 

 Os profissionais das UBS’s, diferentemente daqueles que prestam atendimento 

nos PAC’s, sentem-se os profissionais de referência de determinadas famílias, 

acenando para a formação de vínculo com elas. 

 Ao levar sua criança ao serviço de saúde, a família identificou o cuidado 

prestado pelos diversos profissionais, desde a chegada na recepção até a consulta 

médica pretendida. Os acompanhantes descrevem o atendimento: 
 

“Daí eu fui para a pré-consulta, eles medem a temperatura, perguntam um monte de 

coisa, fazem uma pré-consulta, daí nós voltamos lá na recepção, ai demora, ainda mais 

se for na troca de plantão, demora bastante, daí ele foi atendido pelo médico que 

mandou fazer o raio-X e logo encaminhou para cá [ACP do HUOP], o médico lá não 
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demorou muito, conversou com o meu marido, conversou comigo, e logo encaminhou 

ele” (EA6). 

 

“[UBS] primeiro eu cheguei no balcão, daí elas pedem o nome dele para ver se ta lá, ai 

eu dei o nome dele, ai a gente espera para fazer o atendimento ali, para pesar, para ver 

se está com febre. [...] aguardamos o chamado por ordem de agendamento para 

consultar. [...] se tiver pior e agendou por último tem que esperar todos os outros 

consultar, por mais que esteja ruim, é por ordem de agendamento. [...] não demorou 

porque ele era o quinto e a doutora examina bem a criança, ela é bem atenciosa. [...] ela 

examinou o pulmãozinho dele, viu o ouvidinho, o narizinho, a boquinha, ai ela me 

encaminhou para o PAC. [...] Lá no PAC cheguei, fiz o cadastro, daí chamaram ele para 

pesar e medir a febre, também perguntaram o que estava acontecendo, ai mandaram eu 

aguardar, demorou um pouco, mais ou menos um1 hora e meia, ai o doutor chamou para 

ser atendido, examinou ele, viu que ele estava bem ruinzinho, pediu para fazer um raio-

X, falou também que ele estava gemente, examinou e disse que ele precisava ficar em 

observação, daí ele consultou outra médica que foi lá junto dar uma olhada no neném, ai 

eles constataram que ele estava com bronquiolite, daí eles me encaminharam aqui para 

o HU.” (EA8). 

 

Nos serviços, os profissionais também descrevem como seu atendimento é 

desenvolvido rotineiramente e, a partir desses relatos, podemos identificar uma 

predominância de ações mais direcionadas à atenção para as condições agudas do 

que para as ações programáticas, cujo objetivo é dar respostas pontuais às demandas 

e representações da população. Vejamos a fala a seguir que ilustra a forma como se 

desenvolve o cuidado nos PAC’s: 
 

“Elas chegam triadas pela enfermagem, fazem uma pré-consulta, ai conforme a 

classificação de risco elas são priorizadas conforme a gravidade para atendimento. [...] 

na ficha consta a idade, o peso, a temperatura, a saturação de oxigênio e a queixa 

principal, ai o que elas classificam como verde ou azul elas podem esperar um pouco 

mais, mas as que são amarelas, dentro da classificação, elas devem ser atendidas em 

no máximo 30 minutos e as de risco maior, laranja ou vermelho vão direto para a sala de 

emergência e devem ser atendidas imediatamente. [...] primeiro eu me certifico da queixa 

principal, então eu tento fazer com que a mãe fale da vinda dela a esse serviço e para 

também detectar se aquilo é uma emergência, para ela estar no pronto atendimento. 

Muitas vezes ela fala o motivo e o que eu procuro no exame físico ou identifico, era até 

mais importante do que ela veio me procurar, ai depois dessa queixa eu parto para o 

exame físico, que é composto pela inspeção, o exame físico de todos os sistemas, 

sempre inicio, depende do tamanho da criança, mas a criança pequena, fazemos 
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primeiro a ausculta para ela não chorar, porque como muitas vezes nós conhecemos 

aquele paciente, porque vão muito seguido lá, mas tem crianças que nunca vimos, então 

eles não conhecem o pediatra, podem chorar, podem não querer que examine, então 

primeiro faço a ausculta, depois a revisão de todos os sistemas, otoscopia, oroscopia, 

palpação de abdômen. [...] conforme a suspeita diagnóstica, eu prescrevo uma receita 

para casa, ou posso mandar para a observação. Na observação tem só de medicação, 

com permanência de 24 horas, para pedir exames ou reavaliar, às vezes é para tirar de 

uma crise ou diminuir temperatura, se precisar pedir exame para a criança, que nem 

para raio-X não precisa internamento, mas para pedir hemograma, para exame de urina 

é preciso fazer uma ficha de internamento, uma prescrição para internar na observação 

de 24 horas. [...] quando chega o resultado do exame ou se tiver alguma intercorrência 

essa criança é reavaliada, eu tomo uma nova conduta, essa mesma conduta a criança 

pode permanecer no local ou encaminhar para um serviço hospitalar, para internamento 

hospitalar” (EP2). 

 

 A rotina do atendimento médico na UBS difere daquela do PAC, pois as 

consultas são agendadas e os usuários são oriundos da área de abrangência. 

Entretanto, as unidades também recebem crianças com quadros agudos que 

precisam de atendimento imediato, conforme vemos abaixo: 
 

“Então assim, você faz a história clínica, o exame físico e o tratamento ou orientação, 

tem criança aqui que não é tratamento, que não precisa de medicamento, é só 

orientação e outra coisa que eu sempre falo é em relação a prevenção de acidentes, 

pelo menos uma pincelada, agora mesmo que foi aprovada essa nova lei, eu falo para as 

mães, olha agora não pode mais andar sem cadeirinha, na verdade eu estou falando 

isso já faz 10 anos, mas agora estou dando mais ênfase, apesar que metade ou mais da 

metade que eu atendo aqui não tem carro. Outra coisa, veio uma criança de 3 meses 

aqui eu falei para a mãe, de agora para a frente a criança rola, não deixa mais sozinha 

na cama que ela rola e cai, pode se machucar e quando começar a andar, prevenir com 

fogão, medicamento, dou orientações de prevenção de acidentes também. [...] nas 

consultas que a criança não tem nada, que a mãe quer remédio de verme, mas durante 

o ano a maioria das vezes tem queixa. [...] nessa época do ano é quadro respiratório e 

tem duas queixas que são bastante freqüentes, que é dor abdominal e cefaléia. [...] acho 

que é dor abdominal crônica recorrente e a cefaléia e a enxaqueca da infância mesmo, 

então são quadros bastante recorrentes. [...] com o que eu tenho aqui de exames 

complementares, de apoio diagnóstico mais a clínica, a maioria eu resolvo aqui, a 

maioria dos casos eu não encaminho nada, eu resolvo aqui” (EP11). 
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 Em relação ao cuidado de enfermagem, nas unidades de emergência ele 

assemelha-se ao cuidado hospitalar, diferindo daquele prestado pela UBS, voltado 

para a execução de programas e/ou campanhas: 
 

“Na puericultura, nós fazemos a pesagem [para o recebimento do] do leite e bolsa família 

que são programas sociais, que tem avaliação periódica e na unidade principalmente 

crianças que nós encontramos com baixo peso, nós registramos essas crianças e 

fazemos a busca ativa para tentar trazer essa criança para a unidade e fazer 

acompanhamento, para que ela venha para dentro da faixa de peso ideal para a idade, e 

quando a criança está obesa nós também trabalhamos, ai nós estamos com dificuldade, 

porque agora está para contratar mais nutricionistas, só estava com uma nutricionista na 

rede e a demanda aqui é muito grande, então nós estamos tentando ajustar e marcar 

essas crianças com baixo peso, marcar uma reunião junto com a nutricionista, para 

melhorar o peso e depois fazer uma outra, com as crianças que estão acima do peso 

para orientar para voltar ao peso adequado. Mais o controle do peso, cuidado com a 

pele, prevenção de acidente, nós trabalhamos muito na prevenção de acidente, na 

puericultura, fazemos algumas palestrinhas, sobre quedas, cordão, piscina, a 

importância do banho do sol no horário adequado, o tempo de exposição no sol, o 

horário adequado até as dez e depois das dezesseis” (EP4). 

 

“Inalação, curativo, a medicação VO, IV, IM, conforme a prescrição, esse é o 

atendimento para criança” (EP7). 

 

 A família sabe, em parte, quem são os profissionais que estão realizando o 

cuidado de seu filho na medida em que cita a categoria profissional do médico, por 

exemplo. Contudo, quanto aos demais profissionais, são todos denominados 

genericamente de “enfermeiros” ou, ainda, “pessoal da recepção”, cuja ocupação não 

sabe nominar. 
 

“Não sei o nome, acho que era uma secretaria, porque ela só fica ali na frente. [...] mediu 

a temperatura dele e o pulso. [...] depois direto com o médico” (EA1). 

 

“As enfermeiras que estão lá. [...] o médico também” (EA9). 

 

Os profissionais de saúde citam os membros da equipe de atendimento, de 

acordo com as especificidades de cada serviço. No PAC, para atendimento específico 

das crianças, a equipe é composta por médicos pediatras, sendo dois em cada turno 

na maior parte do tempo. O enfermeiro é o supervisor do turno, dando atenção às 
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crianças, quando solicitado. Os técnicos de enfermagem são direcionados para 

enfermarias de atendimento, sendo dois específicos para o cuidado de crianças, em 

escala rotativa. 

Nas UBS, além desses profissionais, há os agentes comunitários de saúde. A 

exemplo do ambulatório de emergência, o enfermeiro também não direciona suas 

ações especificamente para a criança, mas para cumprir todos os programas 

desenvolvidos na UBS. Os técnicos de enfermagem também não desenvolvem ações 

focadas no grupo infantil, mas todas aquelas pertinentes ao funcionamento de uma 

UBS, como vacinação, preparo para consulta médica, inalação, coleta de materiais 

para exame, administração de medicamentos, curativos, entre outros procedimentos. 

O assistente social também é, em algumas situações, demandado pela equipe de 

saúde, integrando a equipe de saúde nos dois tipos de serviço. Desta forma: 
 

“Médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde que 

contribuem bastante, principalmente na pesagem [para o recebimento] do leite e bolsa 

família, e nas orientações nas residências” (EP2). 

 

[Os profissionais que prestam assistência são os pediatras, alguns clínicos que cobrem a 

escala e alguns profissionais de enfermagem] “O serviço social que junto conosco eles 

intervêm conforme a necessidade, na suspeita ou nos maus tratos ou qualquer cuidado 

desnecessário que a criança está recebendo ou nos casos que a criança demorou 

demais e vem desnutrida, muito suja, enfim, não teve os cuidados necessários, nós 

comunicamos o serviço social e entramos em contato com a UBS para tentar resgatar 

esse paciente” (EP4). 

 

 Na tentativa de compreender o caminho percorrido pelas famílias em busca de 

atendimento à criança doente, observamos a quantidade de vezes que uma mesma 

criança foi levada a uma unidade de saúde, variando de uma até três vezes, 

culminando em agravamento do quadro respiratório, ocasionando a hospitalização. O 

intervalo entre as consultas variou de três, no mesmo dia, a uma por dia, em três dias: 
 

“3 vezes que eu fui no PAC, daí eu fui lá (na UBS), daí eu voltei no PAC” (EA2). 

 
“Uma vez no posto, 2 vezes no PAC e daí aqui no hospital” (EA8). 

 

 Os profissionais confirmam a procura por atendimento de uma mesma criança 

por mais de uma vez no mesmo dia, em diferentes serviços, ou no mesmo serviço, 
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com outro profissional ou com o mesmo, face à piora de algum sintoma, conforme 

identificamos: 
 

“Às vezes acontece, muitas vezes a mãe passa num profissional de manhã, passa em 

outro a tarde, ai vai em outra UBS, muitas vezes por falta de orientação, porque a 

criança chega aqui com uma infecção na garganta e a mãe por não entender muito, ela 

acha que tomou a medicação, vai fazer efeito instantâneo. Explicamos que antibiótico as 

vezes demora 72 horas para fazer efeito, por isso que ela leva dipirona, paracetamol, 

para controlar a hipertermia, que precisa respeitar esse intervalo, de seis em seis horas” 

(EP4). 

 
“Eu estou a um mês aqui, teve criança que eu já atendi três vezes. [...] não, as crianças 

que precisam de acompanhamento ambulatorial eu falo, encaminho, por exemplo, as 

asmas, mas vem tirar dúvidas, dermatite de fraldas, um RN de 2 meses eu já atendi 3 

vezes também” (EP9). 

 

“Na verdade [elas vêm], de acordo com a necessidade, não existe uma freqüência. A 

maioria vem no começo do ano para pegar remédio de verme, para fazer um check-up, 

para começar o ano escolar, as crianças que mais repetem consulta são as de 0 a 3 

anos. [...] gripe, e muita criança de creche. Criança de creche o que acontece é que ela 

pega uma gripe, está curando, ela já passou e já transferiram de volta, então acaba se 

tornando um circulo vicioso. [...] as crianças com febre eu geralmente falo para as mães 

trazerem se persistir a febre, reavaliar, mas a maioria não volta, não tem necessidade. 

[...] hoje eu atendi uma criança com estomatite, quem tem filho com estomatite é a pior 

tragédia da humanidade e é assim, criança com estomatite, uma semana, 10 dias ela 

não vai comer mesmo, não adianta a mãe querer socar comida goela abaixo. Eu falo, dê 

água, chá, suco, pode até dar refrigerante, vai durar de 7 a 10 dias, não adianta a mãe 

consultar comigo de manhã, a tarde no PAC e a noite no HU que ninguém vai resolver o 

problema do filho, pode sair daqui revoltada, mas na maioria das vezes ela acaba não 

voltando e não procurando outro serviço. É igual criança com atopia, eu como médico 

posso dar um medicamento para aliviar os sintomas, se alguém prometer curar, pula fora 

desse médico que não tem cura, ai só volta em casos extremos ou com sinais de 

complicação que eu sempre oriento” (EP11). 

 

 Na maioria das vezes, a criança é levada ao local mais próximo de sua área de 

moradia, mas nem sempre isso ocorre quando a família opta por levar ao PAC ou 

quando não há UBS no mesmo bairro e, portanto, a unidade de um bairro próximo 

precisa ser procurada. 
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“Ali onde eu moro não tem, porque o PAC fica aqui e eu moro ali do outro lado, perto do 

estádio, é bem longinho mesmo” (EA2). 

 

“Sim, é o posto do bairro” (EA8). 

 

“É o mais perto” (EA11). 

 

Ainda sobre esse aspecto, um dos familiares relata não levar à unidade de 

saúde mais próxima, onde funciona uma unidade de saúde da família, porque é o 

médico clínico quem faz o atendimento das crianças e, diante disso, a mãe prefere 

que seja um pediatra. Ela utiliza, então, um convênio de saúde da empresa em que 

trabalha quando necessita de atendimento para a criança: 
 

“Na realidade eu nunca levava ele no postinho, porque no postinho, às vezes, não tinha 

médico, o clínico geral cuida das crianças também, agora que eu levo ele no postinho. 

Eu levava ele no Dr. L [hospital privado] porque minha loja tem convênio. Depois eu levei 

ele no São Lucas [hospital privado] dessa ultima vez. [...] O médico do Dr. L falou que ele 

tem bronquite e foi me explicando, só que sempre foi assim, ele tomava o remédio 

naquela semana, passava umas duas ou três semanas ele voltava com o mesmo 

problema e até eu pedi: não tem como fazer um tratamento enquanto ele é pequeninho? 

Porque daí fica mais fácil, depois de grande não adianta muito.[...] O médico internou ele, 

porque estava muito carregado, ele ficou um dia no São Lucas e veio para cá [HU]” 

(EA9). 

 

 As unidades de saúde são distribuídas geograficamente de modo a atender a 

população de um determinado bairro. A territorialização foi desenvolvida no município 

a partir de 1998 e tem funcionado como um norteador do cuidado, considerando a 

ruptura de uma barreira de acesso, que é a geográfica. Os profissionais de saúde 

relatam: 
 

“De todos os lugares que aparece. [...] parque São Paulo, Faculdade, Guarujá, Centro, é 

uma miscelânea geral, não tem especificação de tal bairro que vem para cá. [...] Às 

vezes perguntamos: a senhora mora lá perto do PAC II, porque a senhora veio aqui, não 

é mais prático ir lá, que é mais fácil? [Elas respondem] Não, é que eu gosto do 

atendimento daqui, é por isso que eu estou aqui” (EP1).  

 

“De outros bairros também. Já atendi do Santa Felicidade, do Morumbi, do Tarumã. Do 

Morumbi, veio uma [família] a semana passada, ela falou que veio porque lá é PSF e ela 
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queria um atendimento mais especializado para o filho [...] tem bastante das ruas aqui do 

redor, que eu noto pela ficha, são os lugares que eu mais percebo, aqui ao redor” (EP5). 

 

“Basicamente da área de abrangência, PAC I é uma região econômica de nível maior, lá 

é normal atender pessoas que tem plano de saúde e acaba indo lá. Já o PAC II, região 

norte, uma região muito mais carente, tanto que profissionalmente o atendimento aqui é 

muito intenso. [...] Floresta, Colméia, Periolo, Interlagos, Brasília I e II, Abelha, Colonial, 

Canadá, Morumbi” (EP8). 

 

 Mesmo tendo uma população de referência, o atendimento é prestado a 

qualquer pessoa que procure a unidade, pertencendo ou não àquele bairro, como já 

mencionado. Algumas famílias relataram seguir o profissional que consideram 

referência. Se esse profissional muda de UBS, elas também o fazem para dar 

continuidade ao cuidado: 
 

“Eu não posso me gabar. [risos] [...] Ontem eu atendi uma do Pacaembu, falei: mãe, não 

tem pediatra mais perto? Ah doutor, você está aqui, fazer o que” (EP11). 

 

Por outro lado, a definição de equidade, ou seja, a disposição para se 

reconhecer imparcialmente o direito de cada um, de equivalência, igualdade, 

imparcialidade (FERREIRA, 2007) parece não ser contemplada quando analisamos o 

discurso abaixo, de um profissional de saúde.  
 

“Como é uma unidade de saúde pública, [atende] de onde aparecer criança. Essa 

semana veio uma criança do Mato Grosso, atendi, pedi um raio-X. Na hora que a mulher 

sai, ela deixou o carro dela ali e não sabia que meu consultório fazia frente com o carro 

dela [...] o que essa mulher veio fazer aqui? Além de tomar vaga de criança que precisa. 

Era um carro de luxo, ela falou que só queria um raio-X, porque ia levar a criança num 

ortopedista particular. Não dá, vem tirar vaga de criança necessitada e ainda com essa 

arrogância” (EP11). 

 

 O profissional expressa contradição em seu discurso na medida em que diz 

atender a todos, de onde surgirem, mas menciona, como limitante, a condição social. 

Para Travassos e Castro (2008), igualdade é a utilização de serviços de saúde entre 

os grupos sociais para necessidades de saúde iguais, ou, ainda, como está definida 

no item IV do artigo sétimo da Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990a), como 
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princípio do SUS, “a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie”. 

Se o sistema é universal e, por este conceito, entende-se que é dirigido a todos 

que dele necessitem, não devendo haver restrição em função de classificação de 

maior ou menor poder econômico. Isso remete a uma concepção errônea do sistema, 

de que a APS deva ser seletiva. De acordo com Mendes (2002), entendendo-a como 

um programa destinado a populações e regiões pobres, a quem se oferece, 

exclusivamente, um conjunto de tecnologias simples e de baixo custo, provida por 

pessoal de baixa qualificação e sem a possibilidade de referência a níveis de atenção 

de maior densidade tecnológica, adotamos uma visão equivocada da nossa prática de 

atenção à saúde. 

 Novamente nos remetemos ao conceito de APS, enunciado por Mendes 

(2002), de que deve ser o mais abrangente possível, como estratégia de organização 

do sistema de serviços de saúde, entendendo-a como uma forma singular de 

apropriar, recombinar, reorganizar e reordenar todos os recursos do sistema para 

satisfazer às necessidades, demandas e representações da população. 
 

 

7.2.1.3 Acessibilidade das famílias aos cuidados de saúde 
 
 

Conforme explicitado no referencial teórico, acesso e acessibilidade são 

tratados, por vezes, segundo distintas concepções. Entretanto, neste estudo, serão 

tomados como sinônimos, de forma a indicar a facilidade ou dificuldade com que as 

pessoas obtêm cuidados de saúde. Entende-se como um serviço acessível aquele de 

fácil abordagem (facilmente acessível e disponível) e no qual houve eliminação de 

barreiras, sejam elas de cunho geográfico, administrativo, financeiro, cultural ou de 

linguagem, possibilitando a atenção ao primeiro contato (STARFIELD, 2002). 

Travassos e Castro (2008) afirmam que as desigualdades sociais no acesso e 

na utilização de serviços de saúde constituem-se em expressão direta das seguintes 

características do sistema de saúde: disponibilidade de serviços e de equipamentos 

diagnósticos e terapêuticos, distribuição geográfica, mecanismos de financiamento 

dos serviços e sua organização. 



218 
 

 

 O primeiro aspecto abordado sobre a acessibilidade diz respeito ao acesso da 

família com uma criança doente à UBS/USF no mesmo dia em que procura pelo 

serviço, se a unidade está aberta ao público: 
 

“Tem que amanhecer lá para pegar ficha, temos que adivinhar que a criança vai passar 

mal, para ir lá de manhã pegar ficha” (EA1). 
 

“Quando está aberto, que tem consulta, consegue, mas quando não tem, se passar mal, 

vai para o PAC” (EA4). 
 

“No mesmo dia não, às vezes não sobra vaga, aí para conseguir uma vaga tem que 

chegar às 5 horas da manhã, o posto abre só as 8 horas, só que é difícil sobrar vaga” 

(EA9). 

 

O funcionamento das unidades de saúde baseado no agendamento de 

consultas para atender casos clínicos de doenças agudas, por demanda espontânea, 

não tem resolvido os problemas, ou por não conseguir atender a todos que procuram 

o serviço ou por carecer de resolutividade. Além disso, a atenção programada não é 

executada como prática das unidades. Apontamos também a (des)humanização do 

cuidado nesse sistema, em que pessoas precisam estar de madrugada à porta das 

unidades de saúde para conseguir atendimento médico. 

Uma alternativa seria investir no sistema de acolhimento, manifestado em duas 

dimensões, de acordo com Mendes (2002, p. 31); uma atitudinal, direcionada para 

atenção humanizada a todas as pessoas, a escuta qualificada dos problemas de 

saúde, uma resposta sempre positiva às demandas e a construção de vínculos entre a 

equipe de saúde e a população adstrita. A outra, organizativa, para estabelecimento 

dos fluxos e contra-fluxos das pessoas nas UBS’s, com a territorialização, a 

superação das respostas constrangedoras ou negativas, do tipo senha ou “não tem 

ficha”, e o estabelecimento de um processo adequado de avaliação inicial. 

De acordo com Cunha e Silva (2010), o modo de organização dos serviços, 

com base na oferta organizada de ações, tende a superar as formas tradicionais de 

reorganização da produção de ações de saúde, cabendo, às unidades, atender tanto 

indivíduos em busca da consulta e pronto-atendimento (demanda espontânea) quanto 

desenvolver ações visando o controle de agravos e o atendimento de grupos 

populacionais específicos (oferta organizada), evitando o rechaço das pessoas por 

falta de atendimento quando procuram um serviço de saúde. 
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 Embora as famílias manifestem dificuldade de acesso, percebemos exatamente 

o oposto quando os profissionais de saúde se expressaram: 
 

“Se a criança chega com febre, se ela chega dispnéica, com alguma coisa que não está 

bem, se tiver um pediatra aqui na unidade no momento, ela é atendida aqui, agora se 

não tiver pediatra na unidade ela é encaminhada ao PAC. Normalmente o pessoal da 

enfermagem, junto ao balcão, orienta que procure o PAC” (EP5). 
 

“Sim, dá o primeiro atendimento e se necessário encaminha. Tendo o pediatra na 

unidade encaixa para consulta” (EP10). 
 

“Depende da situação, primeiro que tem que ter médico aqui e se for uma situação assim 

que a criança não tem febre, não tem falta de ar, geralmente, se tiver vaga ela entra, se 

não, ela tem que aguardar o dia seguinte. [...] é, se chega uma criança grave e eu não 

estou aqui às meninas falam, mãe é melhor levar ao PAC” (EP11). 

 

 Os profissionais vinculam o acesso, no momento em que a família procura a 

unidade, aos sinais e sintomas apresentados pela criança, ou seja, se percebem que 

a criança não está bem, procuram incluí-la no rol de pacientes à espera de consulta 

médica, quando o pediatra está na UBS. Ao contrário, quando esse não está, 

encaminham a família para a unidade de emergência, embora existam outros médicos 

presentes. Não se percebe, nesse momento, que a equipe de saúde se responsabilize 

pela saúde destes cidadãos e também não há sinais de vinculação com os mesmos. 

 Cunha e Silva (2010), em seu estudo sobre a acessibilidade aos serviços de 

saúde em um município do estado da Bahia, referem que o trabalho dos profissionais 

médicos é pontual; atendem em horário restrito, sem maior vínculo com os demais 

profissionais e com os usuários, evidenciando a baixa valorização do contato com o 

paciente e a ausência de ações de promoção da saúde e prevenção da doença, a 

exemplo do observado em nosso estudo. 

 Por outro lado, a demora em conseguir acesso para o atendimento também é 

percebida pelos profissionais, embora segundo uma interpretação favorável, como 

mencionado a seguir.  
 

“às vezes não, porque nós temos profissional pediatra de manhã e a tarde e a nossa 

unidade funciona até as 22hs. Quando é uma situação de emergência, ai consegue 

[atendimento]. No nosso caso, a nossa realidade atual, não demora mais que uma 
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semana para conseguir, quando não é situação de emergência, quando é emergência, 

nós tentamos resolver na hora, se não resolve no posto, já encaminha” (EP4). 

 

 Percebemos o acesso vinculado à presença do profissional médico, pois a 

dimensão organizativa do serviço prevê a presença desse profissional apenas durante 

uma parte do horário de funcionamento das UBS. Considerando as quinze horas de 

funcionamento das unidades do estudo, em uma delas há pediatras durante oito 

horas; nas sete horas restantes há clínicos, os quais não realizam, rotineiramente, o 

atendimento às crianças, a não ser em casos extremos, com risco de vida, até o 

deslocamento da criança para outra unidade de suporte. No restante das unidades, 

apenas durante três horas do horário de funcionamento, conta com pediatra. Os 

PAC’s têm pediatra vinte e quatro horas por dia. Em casos de impossibilidade da 

presença do profissional na escala de trabalho, um dos serviços é fechado e o 

atendimento concentra-se no outro, permanecendo uma ambulância naquele que está 

sem o pediatra para fazer o deslocamento dos pacientes até o outro serviço; isso 

ocorre geralmente em finais de semana. 

 O profissional considera o período de uma semana um tempo razoável de 

espera por atendimento médico visto que, como sua unidade funciona com 

agendamento de uma semana para outra, com consultas marcadas às sextas-feiras 

para a semana seguinte, os últimos a chegar conseguirão marcar suas consultas para 

a quinta ou sexta-feira da próxima semana. Esse sistema funciona para o 

agendamento de consultas de rotina, para planejar ações programáticas; contudo, 

para a atenção aos casos agudos, não é resolutivo, uma vez que quando a família 

entende ser necessário o atendimento médico, nem sempre o terá disponível em sua 

unidade de referência, sendo necessário, portanto, o deslocamento à unidade de 

emergência. 

 O horário de funcionamento de uma unidade de saúde e a presença de 

recursos humanos e tecnológicos disponíveis são barreiras organizacionais, 

expressas como característica de organização do serviço que facilitam ou limitam sua 

utilização (TRAVASSOS; CASTRO, 2008). Em nosso estudo, percebemos que as 

famílias procuram o serviço de emergência mais frequentemente do que a unidade de 

saúde por considerarem que seu sistema de atendimento, por meio de distribuição de 

fichas diárias ou semanais, não corresponde às suas expectativas. 
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 Desta forma, as autoras acima citadas argumentam que a conveniência do 

horário de funcionamento dos serviços, o tempo de espera para ser atendido, o tipo 

de profissional disponível (especialidade, idade, gênero), a existência de medidas de 

acolhimento e de política de humanização e a qualidade técnica do cuidado são 

características organizacionais que podem impactar o acesso. 

 Observamos que houve tempo de espera e que foi necessário falar com 

diversos profissionais para conseguir o atendimento: 
 

“No posto bastante tempo, tem pessoas que chegam 5 horas da manhã lá, depende o 

médico, tem dias que atende 8 horas, tem dia que atende 8h30, depende da hora que o 

médico chega” (EA1). 
 

“Fui as 5h da manhã para pegar a ficha, ai fiquei até 7h para marcar, daí fui em casa, 

busquei a minha mulher [...] eu lembro que cheguei em casa as 10h30, das 5h as 10h30. 

[...] com duas pessoas, a primeira que era o guarda que entregava a senha, depois com 

a mulher que marcava a ficha” (EA2). 
 

“Tem que chegar lá às 4h da manhã, espera umas 3h horas para pegar ficha e mais ou 

menos uma hora para o atendimento, é isso, média de 4 horas para ser atendido. [...] 

com o guarda, depois na recepção, duas pessoas” (EA11). 

 

 Como vimos, o tempo de demora para ser atendido é considerado uma barreira 

de acesso. Nesse caso, a média de espera entre conseguir a ficha de atendimento e, 

efetivamente, ser atendido foi de, aproximadamente, cinco horas. O primeiro contato 

ocorreu com o guarda patrimonial, funcionário que distribui as senhas por ordem de 

chegada e, posteriormente, a distribuição de fichas é realizada pelo pessoal 

administrativo, às sete horas da manhã, quando é aberta a unidade, que irá agendar 

as consultas diariamente. Aquela unidade que faz o agendamento semanal informa à 

população que procure a unidade em busca de fichas de consulta somente na sexta-

feira. 

 Para os profissionais de saúde, a organização do serviço é avaliada da 

seguinte forma: 
 

“Às vezes é difícil, às vezes elas [mães] conseguem rápido, mas as vezes eu sei que 

elas tem dificuldade. [...] elas passaram no balcão, daí falam com um, falam com outro, 

passam para a assistente social, porque para mim chega a fichinha. As vezes elas 

reclamam, porque a marcação de consulta aqui é só na sexta, então as vezes já esgotou 
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o número de consultas, ai não tem vaga, então as vezes eu sei que é difícil, se você vier 

no dia, de manhã e você ficar ali esperando eles [pais] conseguem a consulta, mas as 

vezes parece que eles [profissionais] dificultam um pouco, dependendo do dia e da 

vontade, as vezes não consegue ou dependendo da vontade mandam embora. Se eles 

vierem na sexta feira, já consegue pra semana seguinte” (EP3). 
 

“Depende, se for uma consulta de rotina, em dois dias você consegue, tem horário para 

quinta-feira, alguns horários e bastante para sexta-feira, mas se for consulta de urgência, 

encaixe, muito dificilmente a mãe vai embora para casa, a não ser que seja realmente 

um dia muito complicado que já tenha feito muito encaixe e a criança esteja bem, porque 

senão ela é atendida no dia” (EP5). 
 

“Então na pediatria é o que eu te falei, não tem muito tempo de espera, em torno de 30 

minutos as crianças são atendidas. [...] mais que 1 hora não fica criança esperando” 

(EP6). 

 

 O primeiro relato remete à questão do acolhimento e da humanização do 

serviço, indicando que nem sempre a pessoa consegue agendar seu atendimento, 

dependendo da “vontade” de quem está na recepção. De fato, em momentos de 

observação em todas as unidades, tanto UBS quanto as de emergência, constatamos 

que o acesso ao serviço não ocorre somente no sentido de chegar à unidade 

facilmente, mas também de conseguir a atenção à saúde. Dessa forma, práticas 

pouco receptivas, demonstradas tanto por comunicação verbal quanto não verbal 

como, por exemplo, não levantar a cabeça para falar com a pessoa que pergunta 

sobre a possibilidade de atendimento ou começar a falar e ir saindo do ambiente, 

deixando a pessoa sem entender a informação, ou, ainda, de recusa de atendimento, 

por parte do serviço, porque a procura não se encaixa nas regras estabelecidas pelo 

mesmo, como, por exemplo, não ser horário ou dia de distribuição de fichas, tornam-

se atos de desumanização do cuidado. 

 O outro depoimento ilustra o tempo de espera, que o profissional sabe ser real, 

porque ouve a queixa do familiar sobre a necessidade de ter que ficar na fila, de 

madrugada, para conseguir atendimento médico para sua criança doente. Ao mesmo 

tempo em que ouve a queixa da mãe, pois o tempo de espera por uma consulta vai 

ser de, em média, quatro horas, em situações não muito confortáveis (à noite, em pé, 

numa fila, ao tempo), o profissional não toma nenhuma conduta para mudar a 
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organização do serviço; cumpre sua tarefa, que é chegar à UBS e consultar as 

crianças que estão à sua espera. 

 Por outro lado, aqueles que desenvolvem suas atividades no serviço de 

emergência relatam, como tempo de espera máximo, uma hora, entre a chegada na 

unidade e a consulta médica. Esse aspecto é relatado por praticamente todos os 

profissionais desse serviço, pois, em relação à pediatria, quando comparada ao 

atendimento clínico para outros grupos etários na mesma unidade de saúde, 

consideram ser um pequeno tempo de espera. 

 Em relação ao número de profissionais com os quais é preciso falar para 

conseguir o atendimento, relatam ser necessário receber a senha do guarda e 

aguardar a chegada das funcionárias administrativas e de enfermagem que farão o 

agendamento e a pré-consulta, para, então, serem atendidos pelo médico da UBS. 

Nas unidades de emergência, abertas 24 horas, a diferença é que não será preciso 

obter uma senha do guarda patrimonial, pois dirigem-se diretamente ao balcão de 

recepção; em média, precisam abordar três profissionais até conseguir o atendimento 

desejado. 

 Essa prática é efetuada para atenção aos usuários que procuram a unidade 

espontaneamente. Sobre o agendamento de consultas de rotina na unidade, a 

sistemática é a mesma, ou seja, é preciso chegar cedo à UBS e entrar na fila junto a 

todos os demais: 
 

“Quando é programado, nós temos que ir bem cedinho, seis horas [...] para o mesmo 

dia” (EA1). 
 

“Mesma coisa, se for consultar é a mesma coisa, só quem muda é gestante e idoso” 

(EA6). 
 

“Na verdade nunca fui só para fazer acompanhamento, eu só ia quando tinha 

puericultura, ai eu parei de ir, eu queria levar ele para ver os dentinhos, mas com o 

decorrer, eu trabalho e minha mãe trabalha, então o horário do dentista não dá, não 

encaixa no nosso horário, ai eu nunca levei” (EA9). 

 

 Retomando a discussão sobre as barreiras organizacionais impeditivas do 

acesso, identificamos que o horário de atendimento não é compatível com o horário 

disponível pela família para buscar o cuidado. Em uma UBS que funciona até às 22 

horas, com atendimento odontológico anexo, é de se pensar porque esse serviço não 
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é oferecido à população que trabalha durante o dia, conforme descrito pela 

acompanhante. Outro fator é a presença de enfermeiro apenas em um turno de 

funcionamento da unidade, o que foi observado em ambas as UBS, limitando que as 

crianças façam a puericultura - uma das melhores práticas preventivas de agravo à 

saúde infantil, à qual as famílias ou não têm acesso ou sua realização é limitada. 

 Observamos não haver a prática de agenda programática, ou seja, tudo entra 

no mesmo sistema: as consultas de rotina e as por demanda espontânea. Com 

exceção de gestantes e idosos, conforme sinalizado por um dos sujeitos, que têm 

agenda preferencial, em dias específicos e diversos dos demais, todos os outros 

atendimentos dependem da obtenção de ficha na fila de espera. 

 Os profissionais reafirmam a percepção da família em relação às consultas de 

rotina, pois a agenda é única; em algumas situações, o próprio pediatra solicita o 

retorno da criança para nova avaliação, mas o familiar precisa reagendá-la. De 

qualquer forma, não será caracterizada como uma consulta de rotina, mas, sim, de 

reavaliação: 
 

“Eu oriento para a mãe, se tiver mal, se tiver ruim mesmo, traz aqui no posto que nós 

vamos dar um jeito, eu falo para ela, veja como está a respiração, que eu oriento todos 

os sinais de piora, então se tiver com falta de ar, cianose, se começar a vomitar demais, 

se for no horário de atendimento do posto e tiver ruim mesmo, venha ao lugar mais 

próximo ou leva na emergência rápido. Vai depender muitas vezes da preferência dela, 

muitas vezes ela procura aqui, ou leva no PAC dependendo de como ela tiver” (EP3). 
 

“É o mesmo agendamento, não tem agenda separada para consulta de rotina” (EP10). 
 

“Entra no mesmo. [...] não, o único que tem agendamento de rotina é o ambulatório de 

adolescente por ser um dia por semana, porque é só na segunda à tarde, então na terça 

e na sexta a tarde o adolescente ou os pais passam para marcar a consulta para tal dia. 

[...] não entra no mesmo esquema e os adolescentes quando tem alguma emergência 

vem durante a semana, eles são atendidos, mas no esquemão de ficha” (EP11). 

 

 Por outro lado, nos serviços de emergência, cujo foco é justamente o primeiro 

atendimento em urgências, percebe-se que alguns profissionais, mesmo com tempo 

reduzido para o atendimento – em média cinco minutos por consulta, orientam as 

famílias a retornarem com a criança para avaliação da terapêutica instituída no próprio 

PAC, informando quando estarão novamente ali: 
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“Alguns profissionais fazem isso, só que como não é do perfil, como não é a função do 

serviço, nós procuramos orientar para não fazer isso, mas nós sabemos que tem 

profissionais que inclusive escreve na receita, retornar tal dia pra averiguação, ai acaba 

acontecendo” (EP2). 
 

“Daí eles falam, quinta-feira a noite você retorna no PAC, as 19h30, daí a pessoa vem, 

doutor fulano de tal pediu para voltar, retorno, eles escrevem lá em cima, retorno para o 

Dr. A, por exemplo, ai mesmo que a fichinha não caia no consultório dele, que é dividido 

por par e impar, nós colocamos a fichinha para ele” (EP7). 
 

“Eventualmente, quando é alguém que trabalha na UBS também, ele pede para retornar 

aqui, eu peço que o paciente que já é conhecido meu, do posto de saúde, quando eu 

trabalhava lá também, retorne. Eu estou com uma paciente internada que é uma 

paciente especial também, que é pneumonia de repetição, tem que fazer cirurgia de 

glandulectomia, toda mudança de tempo começa ficar atacada. Às vezes acabamos 

pegando um carinho, porque acompanhamos desde o início. [...] como rotina eu procuro 

não criar vínculo aqui [PAC], também porque esse não o objetivo” (EP8). 

 

 Embora o profissional manifeste que procura não criar vínculo com o usuário, 

pode ocorrer justamente o contrário, de forma pontual, não como regra de 

funcionamento do serviço. Não que isso seja um problema, mas se a APS 

funcionasse como reguladora do fluxo e contra-fluxo dos pacientes, após o primeiro 

atendimento no momento de crise aguda de uma doença, esse usuário deveria 

retornar à UBS para a sequência do atendimento, prevenindo novos agravos. 

 Sobre esse aspecto, Cunha e Silva (2010) alertam que os problemas na 

organização do sistema de referência e contrarreferência são graves nas UBS, que 

são predominantes como forma de oferta de serviços de saúde em nosso município, 

pois neles a regra é o encaminhamento de pacientes a outros profissionais e serviços 

por meio de solicitação de procedimento, porém sem garantia de atendimento. O 

retorno desse processo para as unidades de origem raramente ocorre, revelando a 

fragilidade de obtenção desse atributo da APS, pois, quando ocorre o retorno , 

geralmente é por iniciativa do próprio paciente. 

 Em relação à UBS, quando a família procura atendimento porque dele 

necessita, nem sempre consegue: 
 

“Ele estava com febre, eu tinha certeza que não ia conseguir [atendimento] lá no posto, 

então daí eu tive que vir aqui no PAC” (EA1). 
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“Que nem eu falei, se nós quisermos um médico, nós temos que pegar fila e senha, daí 

consegue, agora se for querer aquele médico, se acabaram as fichas dele, ai tem que 

fazer com outro, você não pode deixar a criança esperando, se não só no outro dia, 

consultar depois” (EA2). 
 

“Não é assim, se eu chegar lá e falar eu quero consulta, não tem, só quando tiver 

consulta, quando conseguir a ficha” (EA8). 

 

 Aqueles que consideram ser possível conseguir atendimento médico quando 

julgam ser necessário, relacionam o acesso ao horário de chegada à unidade: 
 

“Quando eu acho que é necessário e eu vou cedo, eu consigo” (EA6). 

 

Para os profissionais de saúde, as famílias que procuram por cuidados de 

saúde, tanto na UBS quanto no PAC, conseguem o atendimento. Um dos sujeitos 

verbalizou que isso acontece às vezes, lembrando que as consultas ocorrem por 

agendamento: 
 

“Quando a família acha que é necessário, consegue, todas as que vão lá são atendidas, 

todas” (EP2). 
 

“Eu acho que ela [família] tem conseguido, não sei se para o dia, mas acho que ela tem 

conseguido, porque pediatria tem sobrado algumas vagas, então é isso que eu te falei, 

se ela espera ali, ás vezes tem encaixe, ai ela consegue para o dia, se for uma 

emergência, se ela esperar um pouquinho” (EP3). 
 

“As vezes, porque as fichas são agendadas. Quando não há médico e o enfermeiro está 

na unidade, este sempre atende, avalia e tenta resolver ou encaminhar, se for o caso” 

(EP10). 

 

 Percebemos que a comunicação não se estabelece nesse caso, pois a 

percepção que as famílias têm é uma e, os profissionais, outra. Como perceber que 

há problema de acesso para os usuários se os profissionais avaliam que todos 

conseguem atendimento médico quando procuram a UBS? Implementar medidas de 

avaliação do serviço pode ser uma alternativa, não somente do atendimento prestado, 

mas, também, daquele que não se concretizou devido à existência de barreiras de 

acesso. 
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 Para identificar o caminho percorrido pelas famílias em busca do cuidado à 

saúde de sua criança doente, trazemos, a seguir, quais foram estes serviços: 
 

“Primeiro eu fui no PAC, ela [criança] não melhorou, eu levei no posto de saúde, o 

médico disse que precisava tirar um raio-X, levamos no PAC de novo” (EA2). 
 

“Fui primeiro no posto, na outra semana que ele estava mais ruinzinho, fui no PAC, ai me 

encaminharam para o hospital [...] eles me trouxeram [do PAC para o HU] com o SAMU” 

(EA5). 
 

“Eu levei no PAC direto porque estava fora de hora de consulta, ai atenderam lá, no que 

precisa para baixar a febre e encaminharam para cá [HUOP] para fazer mais exames” 

(EA10). 

 

 Na busca pelo cuidado tivemos desde famílias que procuraram diretamente o 

PAC e dele foram encaminhadas para a hospitalização até aquelas que foram 

primeiramente à UBS, em seguida ao PAC, retornaram à UBS, novamente ao PAC, 

quando, então, foram encaminhadas à hospitalização. Algumas famílias tiveram dois 

encontros de cuidado: no PAC e no hospital, enquanto outras tiveram até seis 

atendimentos, entre UBS, PAC e hospital. O tempo entre a atenção em um serviço e 

outro também foi variável, desde a procura por cuidado em três serviços diferentes, no 

mesmo dia, até a procura em dias diferentes, de acordo com a percepção da evolução 

dos sinais e sintomas, por não confiar na terapêutica instituída ou por considerar que a 

atenção recebida não foi suficiente, entre outros motivos elencados pelos usuários. 

 Novamente percebemos que a APS não atua como reguladora dos serviços de 

saúde; o serviço que tem feito funcionar o fluxo do atendimento de saúde dos 

cidadãos do município é o de emergência, pois é a partir dele que as crianças são 

encaminhadas para hospitalização. Fluxo este que é de mão única - do ambulatório 

da emergência para o hospital, mas não deste para a UBS, de forma a proporcionar a 

continuidade do cuidado. 

 Sobre este aspecto, o profissional de saúde tem o mesmo entendimento das 

famílias, ou seja, de que elas percorrem mais de um serviço em busca do cuidado, 

mais de uma vez no mesmo dia, para obter mais de um atendimento: 
 

“As que procuraram um serviço prévio sempre falam. [...] de não ter vaga no serviço da 

unidade básica, não ter vaga, as fichas já acabaram e muitas vezes ficam na fila e não 
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conseguem o atendimento, ou que o pediatra estava de férias e não foi colocado outro 

no lugar, se fazem curso fecham a unidade, outro não vai” (EP2). 
 

“Tenho mais ou menos noção, elas [mães] falam: eu fui em tantos médicos para resolver 

o problema de saúde da minha filha, elas vem reclamando. Tenho mais ou menos noção, 

elas falam fui em 5 médicos para resolver o problema da minha filha. 5 unidades 

diferentes, elas chegam reclamando, tomou 5 antibióticos. Elas falam, paguei uma 

consulta, fui para o PAC, elas reclamam muito do PAC, que elas são muito mal 

atendidas, hoje mesmo teve uma consulta, elas reclamam muito do PAC, elas não 

gostam de ir no PAC” (EP3). 

 

 O profissional que está no PAC ouve a queixa do usuário de que não consegue 

atendimento na UBS e, por esse motivo, procura o serviço de emergência ainda que 

sua criança pudesse ser atendida ambulatorialmente na unidade. Por outro lado, na 

UBS, o profissional ouve dos familiares a reclamação sobre o atendimento no PAC, 

considerado ruim pelas famílias, motivando, muitas vezes, que retornem à UBS para 

confirmar a terapêutica instituída naquele serviço. 

 Por não haver uma rotina de referência dos pacientes de um serviço a outro, a 

busca pelo cuidado ocorre de forma desordenada, com várias entradas no serviço, 

sem que uma delas seja resolutiva, visto que culminaram em hospitalização da 

criança. Além disso, a percepção que os profissionais têm é de discordância sobre 

algumas terapêuticas adotadas, como o uso de antibioticoterapia para qualquer 

sintoma respiratório, mais frequentemente virais que bacterianos, ampliando o uso 

desses medicamentos e contribuindo, assim, para a resistência antimicrobiana que 

vem aumentando ao longo dos anos. 

 De acordo com Sousa (2008), muitas vezes, as práticas de saúde encontram-

se limitadas para a oferta de atenção integral face à ausência de uma rede 

regionalizada de referência e contrarreferência de serviços assistenciais. Assim, a 

obtenção de boas práticas não altera a lógica organizativa dos serviços e sistemas 

locais de saúde, predominando o modelo clássico de assistência a doenças em suas 

demandas espontâneas, sustentadas no tripé do médico que realiza consultas com 

apoio diagnóstico, equipamentos e medicamentos. 

Nos relatos dos profissionais citados acima, identificamos a percepção das 

barreiras de acesso, pois a ausência de profissionais, ou seu número limitado, são 

barreiras de infraestrutura e organizacionais. Essas barreiras, de acordo com 

Travassos e Castro (2008), expressam as características da organização dos serviços 
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e o tipo e a qualidade dos recursos humanos, a conveniência do horário de 

funcionamento dos serviços e o tempo de espera para ser atendido, conforme 

discutimos anteriormente. 

Sousa (2008) refere que o acesso aos serviços básicos de saúde apresenta-se 

limitado em três aspectos principais. O primeiro refere-se à baixa capacidade de 

integração entre as equipes da atenção básica, equipes de USF e, entre estas, no que 

se refere ao planejamento e programação das unidades de saúde, tendo, como 

consequência, a reprodução e/ou manutenção do modelo centrado no médico e em 

tecnologias de prevenção, tratamento e cura das doenças, com insipiência de práticas 

de trabalho em equipe. O segundo diz respeito à desintegração entre as equipes da 

atenção básica, tornando vulneráveis a continuidade e integralidade da atenção, sem 

referência e contrarreferência, no plano da informalidade, tendo as ACS’s como porta-

vozes das ações programáticas e o restante da equipe nas unidades realizando ações 

dirigidas aos programas, de forma isolada e verticalizada. E, o terceiro limite, é 

verificado na baixa capacidade das equipes da UBS/USF em elaborarem planos, 

programas, projetos e/ou ações contínuas para potencializar suas relações e a 

integração com outros setores do governo e da sociedade, visando modificar 

condições de vida e saúde, para além de ações educativas individuais. 

Evidenciamos, na análise, a existência de obstáculos ao acesso, relacionados 

ao modo de organização dos serviços, pois, diante da ausência de protocolos para 

agendamento, acolhimento e cuidado ao usuário na rede básica de atenção, a 

acessibilidade sofre grande influência das características organizacionais de cada 

unidade, que traduzem os diferentes perfis profissionais e de gestão local, a exemplo 

dos resultados do estudo de Cunha e Silva (2010). 

 Starfield (2002) nos lembra que programas de atenção primária, quando bem 

estruturados, afetam positivamente o acesso, melhoram as condições de saúde da 

população coberta e conseguem reduzir desigualdades sociais em saúde. Desta 

forma, vamos discorrer, na próxima categoria de análise, sobre a forma como está 

estruturado o princípio ordenador da atenção básica referente à longitudinalidade. 
 
 

7.2.2 A longitudinalidade do cuidado às famílias de crianças com problemas 
respiratórios nos serviços de saúde 
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 Nessa categoria, abordamos a longitudinalidade, considerando que esta 

“implica a existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso 

consistente ao longo do tempo, num ambiente de relação mútua e humanizada entre 

equipe de saúde, indivíduo e famílias” (MENDES, 2002, p. 3) e ainda deve ser capaz 

de identificar sua população eletiva, que deve receber atendimento na unidade de 

APS, exceto quando for necessário o encaminhamento (STARFIELD, 2002). Trata da 

continuidade do cuidado e das relações interpessoais estabelecidas no processo de 

cuidar, de acordo com Harzheim et al. (2006). 

 Starfield (2002) define a longitudinalidade, no contexto da atenção primária, 

como uma relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e os 

pacientes em suas unidades de saúde. A atenção longitudinal somente irá ocorrer, de 

acordo com a autora, se um indivíduo na população identificar uma fonte de atenção 

como sua, se os prestadores do serviço se reconhecerem como fonte habitual de 

atenção orientada para a pessoa, não somente para a doença; e, se esta relação 

persiste por um período de tempo, até que seja explicitamente alterada. 

Para o alcance da atenção primária é preciso haver um local, uma pessoa ou 

uma equipe que seja fonte de atenção por determinado período de tempo, 

independentemente da presença ou ausência de problemas específicos relacionados 

ao processo saúde-doença.  

 A essência da longitudinalidade é uma relação pessoal ao longo do tempo, 

independente do tipo ou da existência de um problema de saúde, entre um paciente e 

um médico ou equipe de saúde. Por meio desta relação, os profissionais e os 

pacientes passam a se reconhecer reciprocamente (STARFIELD, 2002). 

 Para verificar o atributo da longitudinalidade é preciso saber, do individuo, se 

ele é capaz de identificar sua fonte de atenção primária ao mesmo tempo em que 

essa fonte deve ser capaz de identificar sua população adstrita, como indica Starfield 

(2002). Os indivíduos devem ainda recorrer a essa fonte habitual para todos os 

problemas, exceto para aqueles que o médico necessita do auxílio de outros 

profissionais, utilizando-se do encaminhamento a outros serviços que compõem a 

rede de serviços de saúde. O que é avaliado é a força do vínculo interpessoal entre as 

pessoas e sua fonte de atenção. 
 Quando os pacientes consultam com o mesmo profissional ou visitam a mesma 

unidade de saúde entre uma consulta e outra ou mesmo em um determinado período 
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de tempo, dizemos que há continuidade da atenção. Essa prática traz, como 

benefícios, a identificação acurada de um problema de saúde quando o médico que 

conhece o paciente o atende; crianças passam a ter maior probabilidade de que seus 

problemas comportamentais sejam detectados quando acompanhadas pelo mesmo 

profissional ao longo do tempo; a atenção preventiva é melhor quando o indivíduo tem 

um profissional como fonte de atenção primária; a atenção é mais eficiente quando os 

pacientes são acompanhados pelos mesmos profissionais; ocorre diminuição das 

internações hospitalares, as pessoas apresentam menos hospitalizações de 

emergência e os períodos de hospitalização são mais curtos; o estabelecimento de 

relação de confiança com o profissional pode deixar os pacientes mais confortáveis 

para relatar informações relevantes e melhor responder às recomendações; médicos 

que prestam atenção longitudinal podem ser mais sensíveis a informações 

relativamente sutis que ajudam a esclarecer a natureza do problema do paciente, 

ocorrendo maior probabilidade de que as pessoas mantenham as consultas de 

revisão (STARFIELD, 2002). 

 Ayres (2009b), ao abordar a humanização do cuidado, fundamenta-se na ética 

de emancipação dos sujeitos, no reconhecimento da centralidade da palavra, da 

dignidade do diálogo como meio de construção compartilhada entre sujeitos plenos de 

direitos a uma atenção à saúde universal, equânime e integral. Para que isso ocorra, 

segundo o autor, é necessário superar a visão segmentada do modo como se opera o 

plano da técnica, em que não se consegue ver o conjunto de determinantes que 

influenciam o processo saúde-adoecimento de um paciente, cuja abordagem é 

centrada na patologia, marcada por uma pobreza de relação e interação entre 

profissionais e usuários e entre os diversos profissionais e, marcadamente, o frágil 

compromisso com o bem-estar dos usuários. O modo como os arranjos tecnológicos 

se configuram no cotidiano nos serviços favorece certo descolamento entre o 

momento do ato assistencial e o envolvimento com suas consequências e 

desdobramentos. Para o autor, o cuidado vem justamente reconstruir uma atenção 

integral à saúde de indivíduos e comunidades, buscando recompor competências, 

relações e implicações antes fragmentadas, empobrecidas e desconexas. 

 Dessa forma, trazemos a construção possível dos encontros de cuidado 

ocorridos com as famílias de nosso estudo e os diversos profissionais dos serviços 

pelos quais passaram, detalhados em aspectos como a comunicação entre os 

familiares e profissionais, sobre a relação ocorrida entre eles, a vinculação 
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estabelecida no momento do cuidado, a qualidade do diálogo e o protagonismo dos 

sujeitos. 

Iniciamos pela descrição sobre o entendimento do profissional de saúde, 

médico ou enfermeiro, sobre o que o familiar diz ou pergunta, durante o encontro de 

cuidado, tanto do ponto de vista dos familiares quanto dos cuidadores, apresentada a 

partir dos seguintes relatos: 
 

“Alguns sim, alguns fazem questão de entender, eu costumo dizer que os médicos daqui 

são mais humanizados que os de São Paulo, que eles ainda olham para você, eles ainda 

perguntam, são poucos os que não se interessam, depende do nível de estresse 

também, que as vezes ele tem, mas a maioria é muito educado, procura entender o que 

nós falamos” (EA3). 

 
“Eu acho que entende, nós perguntamos e eles respondem, eles falam o que tem que 

fazer, o que não tem” (EA6). 

 

“Não sei, as vezes entende, as vezes não, as vezes eu começo falar, ai eu começo 

chorar, porque eu não gosto de ver ela desse jeito, mas tem umas bem cavala, tem 

umas bem gente boa” (EA7). 

 

Sobre os encontros de cuidado, citamos Ayres (2009b) que ressalta a 

necessidade de usarmos a sabedoria prática, ou seja, a fusão de horizontes entre os 

saberes técnicos e os saberes das pessoas a quem cuidamos, com a abertura 

necessária para que, do diálogo entre saberes surjam boas escolhas sobre o quê e 

como fazer nas diversas situações de cuidado. 

Alguns familiares descrevem a possibilidade de diálogo, de entendimento, por 

parte do profissional, de seus anseios; outros mencionam que em algumas situações 

isso ocorre e, em outras não, comparando a atenção entre dois locais da vivencia do 

sujeito, por exemplo. Também se remetem ao nível de estresse do profissional, ou 

seja, há uma percepção de que o profissional pode estar sobrecarregado de alguma 

forma. Descrevem ainda uma abordagem agressiva ao comparar o comportamento do 

profissional com o animal. 

Observamos que para o familiar, essa escuta, ou disponibilidade para a escuta, 

conforme descrito por Ayres, não parece estar sempre presente nos encontros de 

cuidado. Ao contrário da percepção do familiar, descrevemos a seguir como o 

profissional percebe esse mesmo aspecto: 
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“Com certeza entendo. [...] eu tenho aliás uma empatia, porque tem casos que eu me 

colocaria no lugar deles e faria a mesma coisa, que criança é uma extremidade, tanto 

criança como idoso, não pode ficar no aguardo, vem, vai atender, volta amanhã, faz 

exames hoje, vem daqui uma semana, eu me colocaria na mesma situação delas, eu vou 

para o PAC que lá eu vou ser atendida, aguardo um pouco e vou ser atendida, se 

precisa fazer exame, faz exame, já vê o que tem, se precisar internar já vai para o HU, 

se não interno lá e vão tratando, eu faria a mesma coisa” (EP1). 

 

 Nesse momento, o profissional reflete sobre sua prática destacando a 

alteridade, ou, como refere Ayres (2009b), abordando projeto no sentido existencial, 

entendido como o tomar para si do eu, do outro e do mundo. Ou ainda lembrando que 

“a identidade de cada um se faz sempre na presença de seu outro. A alteridade de 

cada um se define sempre pela construção de uma identidade, e vice-versa” (AYRES, 

2004a, p. 76). 

No encontro entre o profissional de saúde e o sujeito que busca o cuidado, 

Ayres (2004a, p. 85)) nos mostra que “para cuidar é preciso sustentar, ao longo do 

tempo, uma certa relação entre a matéria e o espírito, o corpo e a mente, moldado a 

partir de uma forma de vida que quer se opor à dissolução, que quer garantir e fazer 

valer sua presença no mundo”. Assim, alerta para o fato de ser necessário, quando 

cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, ou seja, qual concepção de vida 

orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem prestamos assistência. O autor 

segue afirmando que raramente nos indagamos sobre os projetos de felicidade dos 

indivíduos a quem cuidamos e, menos ainda, participamos ativamente de sua 

construção. 

Outra situação diz respeito à capacidade de identificar e executar 

possibilidades de cuidado no encontro terapêutico, pois os saberes são diferentes e 

esse fato precisa ser considerado. Observamos que o profissional, apesar de 

perceber essa diferença, não adota uma prática de alteridade no encontro. 

 
“A maioria dá para entender bem. [...] é, a única coisa que às vezes acontece é que eles 

valorizam um sintoma, por exemplo, febre, a criança está gemente, dispnéica e eles só 

valorizam a febre, ou a criança está sendo medicada e ela [a mãe] não está interessada 

em ver a melhora do quadro clinico, está preocupada porque ainda não comeu. Ah! Ela 

não come. Então eu vejo um déficit de entendimento por parte da família” (EP2). 
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Para Ayres (2004a), quando se quer, de fato, cuidar, é preciso revalorizar a 

dignidade da sabedoria prática, o que nem sempre é fácil, pois, frequentemente, 

tomamos o reconhecimento e a valorização do saber do outro como obscurantismo ou 

atraso. Assim, quando o familiar está preocupado com a criança que não se alimenta, 

essa preocupação, no saber não técnico, é genuína, pois criança sem apetite é 

criança que não está bem do ponto de vista de saúde. Se simplesmente 

desconsiderarmos um saber não técnico implicado na questão de saúde com a qual 

se está lidando, diz o autor, não estaremos deixando a pessoa assistida participar da 

ação em curso. Ainda, o diálogo entre profissional e usuário deve ser o mais simétrico 

possível, muito embora, numa situação de cuidado, a pessoa fragilizada por uma 

situação de doença deposite uma confiança quase incondicional no profissional que a 

assiste. No entanto, isso não deve ser confundido com dependência ou inferioridade. 

Assim, para a ação assistencial revestir-se efetivamente do caráter de cuidado, 

como proposto por Ayres (2004a), é preciso que o profissional de saúde não 

prescinda da ausculta daquilo que o outro – que está sendo cuidado - deseja como 

modo de vida e como, para atingir esse fim, poder lançar mão do que está disponível, 

tanto o saber técnico quanto o popular, convicções e valores pessoais, religião e 

outros mais. 

Outro aspecto abordado pelo profissional é a questão de que, principalmente 

para o cuidado da criança pequena, o acompanhante necessita estar apto a prestar as 

informações necessárias para que possa instituir a terapêutica adequada. Mas, nem 

sempre é o cuidador da criança quem a traz para o encontro terapêutico e este pode 

ser um dos motivos da dificuldade em estabelecer uma comunicação efetiva: 
 
“Na maioria das vezes, não posso te dizer todas, porque tem algumas mães que são um 

pouco complicadas ou então em vez de vir a mãe vem o pai ou vem a avó, daí não sabe 

direito, pergunta se teve febre e o pai fala que não sabe. Acontece muitas situações em 

que a mãe está trabalhando, na maioria das vezes eu entendo, mas tem vezes que não, 

algumas vezes eu tenho que pedir para a mãe vir, eu peço, eu deixo no prontuário, 

solicito a presença do cuidador, da mãe, da avó para obter mais informações” (EP5). 

 

 Nessa situação, o encontro não é atualizado, ou seja, o potencial de interação 

não se realiza plenamente. Ouvir uma criança, não somente no sentido verbal, mas 

nos gestos, manifestações, sinais dados pelo corpo, que auxiliem na avaliação clínica, 

não parece suficiente para que o profissional entenda o que se passa com ela. Ayres 
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(2009b) diz que se trata de ver mais no sentido de buscar aquilo que não é passível 

de ser dito, mas que os usuários nos dizem por meio do olhar, da postura do corpo, da 

respiração, entre outros sinais, e que acreditamos possível de ser aplicado também às 

crianças, que se manifestam por meio do choro, por exemplo. Contudo, o profissional 

prescinde da escuta do familiar cuidador, geralmente a mãe e, assim, o cuidado não 

se estabelece plenamente; o familiar que não pode comparecer ao encontro é forçado 

a isso, em outro momento, rompendo a simetria no cuidado e fazendo valer a 

hierarquia do saber técnico. Eu cuido, se recebo a informação; do contrário, eu não 

cuido. 

 Cumprir mecanicamente os papéis de médico e paciente, alerta Ayres (2004a), 

segundo a lógica clínico-preventivista do controle de riscos e da normalidade 

funcional, não pode atribuir sentido a nada. É preciso buscar a totalidade existencial 

que permita atribuir significados e sentido não apenas à saúde, mas ao próprio projeto 

de vida. No depoimento a seguir, identificamos como um encontro de cuidado pode 

ser determinado pela racionalidade técnica: 
 

“Nós conseguimos entender. [...] eu faço de tudo para conseguir entender, porque é fácil 

não tomar, eu, como médico, não tomo medicamento corretamente. Eu sei que não 

adianta, eu sei que não é fácil, eu tenho carimbo mostrando o quanto que tem que fazer 

de inalação, a letra já sai bonita, amoxicilina que é o carro chefe aqui, eu coloco horário 

com o horário mais próximo que tem que fazer, tem que fazer isso, isso acabou, 

entendeu? Eu procuro explicar o melhor possível no menor tempo [mostra os carimbos 

prontos com a prescrição de amoxicilina com a dosagem e o aprazamento, inalação e 

anti-inflamatório, os que utiliza mais frequentemente e estão disponíveis na rede básica 

gratuitamente]” (EP8). 

 

É a linha de produção estabelecida no consultório médico, com carimbo de 

receita pronta. É entrar, expor a queixa principal, examinar o foco de doença, dar a 

receita, explicar e chamar o próximo; tudo isso, em média, em cinco minutos. O 

carimbo é visto como aspecto positivo, pois otimiza o trabalho e ninguém se queixa de 

não entender a letra do médico, diz o profissional. Que trabalho? Para quem? Como? 

Onde está o encontro terapêutico descrito por Ayres (2004a), que busca compreender 

o projeto de felicidade do ser cuidado na relação com o cuidador? 

Cabe uma reflexão tanto sobre o processo de trabalho em saúde quanto sobre 

a interação profissional-paciente. Em relação ao primeiro, é preciso reconhecer que a 
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forma como está organizado o trabalho em saúde no município, voltada para a 

produtividade e não para a atenção a pessoas, leva, na prática, a equívocos, como o 

acima mencionado. A atenção não gerenciada, por demanda espontânea, em serviço 

de emergência como foco prioritário, não tendo a APS como reguladora dos serviços, 

sem vínculo, acolhimento e responsabilização, gera um cotidiano de atenção 

mecânico, tarefeiro, cumpridor de números, nos quais as consultas são meros 

procedimentos, um seguindo-se a outro, até esgotarem-se as fichas ou o turno de 

trabalho, o que vier primeiro. 

Assim, a organização do processo de trabalho em saúde, que busque a ruptura 

com a dinâmica médico-centrada, modelo hegemônico de organização e metodologia 

de trabalho das equipes, requer mudanças nos microprocessos de trabalho em saúde 

(MERHY, 2002). O autor alerta para a necessidade de as ações serem localizadas 

sobre o trabalho vivo, em ato, como componente orgânico e instituinte, em que a 

escuta qualificada e a criação de espaço de acolhimento e estabelecimento de vínculo 

imprimem o contorno e a forma para afirmação de processos de trabalho distintos e 

com potência para desestabilizar o alto grau de normatização das práticas presentes 

na atenção básica. 

 Campos (1997) argumenta ser necessário um tipo de organização do trabalho 

que não leve o profissional a se desinteressar do ato cuidador, pois um profissional de 

saúde que trabalhe de forma automática tende a não se interessar pela promoção da 

saúde e a qualidade do seu atendimento tende a cair. 

 Ayres (2009b) traz a discussão sobre modelo de saúde que, no município do 

estudo, assume o caráter de produção em sentido unificador e coercitivo de ações 

dirigidas a certa finalidade instrumental ou estratégica, lembrando-nos que deve ser 

compreendido como possibilidade de estabelecer um diálogo produtivo entre as 

perspectivas instrumentais e estratégicas, que embora diversas, são capazes de 

compartilhar horizontes práticos de interesse comum. 

 Pela ótica da interação profissional-paciente, Starfield (2002) apresenta um 

depoimento médico que ilustra um encontro de cuidado no qual o profissional diz que 

a verdadeira questão é conseguir romper a barreira de comunicação, descobrir o 

verdadeiro motivo pelo qual vieram ao serviço, de forma a resolver o problema sem 

inúmeras consultas, exames e medicamentos. Para a autora, se os profissionais 

ouvirem e observarem os pacientes, aprenderão com eles.  
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 É o que Ayres (2004a) aborda na dimensão dialógica do encontro, ou seja, a 

abertura a um autêntico interesse em ouvir o outro, não se reduzindo à discursividade 

tecnocientífica; é poder ouvir e fazer-se ouvir. Ainda segundo o autor (2009b), 

devemos ouvir mais porque o relato das pessoas na orientação do raciocínio 

diagnóstico e terapêutico foi sendo, progressivamente, substituído pelo arsenal de 

tecnologias diagnósticas, terapêuticas e prognósticas desenvolvidas na saúde, em 

detrimento da escuta atenta, perdendo-se, assim, a totalidade conformada pelas 

situações singulares de saúde do individuo, acessível por meio da narrativa. 

 Sobre essa relação, discutimos, a seguir, as falas de familiares a respeito das 

respostas dos médicos ou enfermeiros às suas perguntas durante o encontro 

terapêutico, de modo que eles entendam o que está sendo dito. 
 
“Não, tem vez que eu não entendo o que eles falam não. [...] você não entende, daí você 

pede de novo, só que tem médico que é muito turrão mesmo, que vai ali escreve e 

pronto, mais nada, não explica nada, principalmente no PAC, no PAC é assim, [...] é do 

jeito que eles acham, está com dor aqui, dor aqui” (EA2). 

 

“Não, não entendo nada” (EA7). 

 

“Tem vez que não explicam certo, seu bebê tem isso, isso e isso, tem vez que não, eles 

olham pra você, receitam o remédio e dizem, você vai usar esse remédio e pronto” 

(EA8). 

 

 Os relatos ilustram o predomínio da racionalidade tecnocientífica no encontro 

do qual nos fala Ayres (2004a), mostrando uma comunicação de mão única, no 

sentido de informar o que deverá ser feito para obter a melhora da situação de saúde. 

Nesse processo, não se constroem vínculos e, portanto, o cumprimento do que foi 

prescrito poderá ou não ser seguido, pois a necessária confiança na relação 

profissional - usuário não se estabeleceu. 

 O autor diz que precisamos ser mais radicais quando almejamos o cuidado. 

Toda a atenção com a narrativa, o ver e o tocar são benéficos para alcançarmos o 

êxito técnico nas ações de saúde, o que significa a capacidade de identificar e 

executar possibilidades de intervenção instrumental para a prevenção, tratamento ou 

recuperação de agravos à saúde. Contudo, o alcance do êxito técnico só contará com 

a efetiva participação dos usuários se ele se configurar também como sucesso 
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prático, ou seja, como resposta adequada aos modos como estes entendem que deve 

ser a vida e a saúde em seu cotidiano (AYRES, 2009b). 

 Assim, o autor sustenta a ideia de projeto de felicidade como horizonte 

normativo implicado na noção de cuidado, ou seja, é a referência que nos permite 

compreender o que as pessoas estão buscando em nossas capacidades 

instrumentais, ao mesmo tempo em que permite que compreendam o que, 

efetivamente, temos para oferecer a elas com nossas tecnologias. Prossegue 

afirmando que é preciso saber usar a sabedoria prática, isto é, é preciso fundir 

horizontes entre os saberes técnicos dos profissionais e os saberes que as pessoas 

que são cuidadas acumularam sobre si próprias e seus projetos de felicidade, com a 

abertura necessária para que, do diálogo entre esses saberes, surjam boas escolhas 

sobre o que e como fazer nas diversas situações de cuidado (AYRES, 2009b). 

 Vejamos como se dão esses encontros e a fusão entre os saberes, na 

compreensão do profissional, da forma como o familiar que acompanha a criança 

entende aquilo que está sendo dito e/ou perguntado: 

 
“Então, eu explico da forma mais clara possível, mas eles não entendem e muitas vezes 

eles não querem saber a explicação, eles querem saber da receita e pronto, porque 

assim, às vezes nós orientamos outros cuidados, porque você percebe que houve uma 

falha no cuidado daquela criança, então você orienta sobre essa falha, por exemplo, 4 

anos chupando chupeta, ai você: Olha mãe, é aceito até dois anos assim, assim. Ai 

dizem: Eu não vim aqui para você me puxar a orelha. Elas não aceitam de forma alguma, 

se num dia que está muito frio e a criança não está vestida adequadamente ou num dia 

que não está muito frio, daí ela tem medo de que se colocar pouca roupa vai  ficar 

doente, daí orientamos. Elas dizem: Eu não vim aqui para isso, eu quero que você faça o 

teu serviço. Sendo que isso faz parte do nosso serviço, são assim, não aceitam de forma 

alguma, e a forma deles com o profissional é bem agressiva, é ameaçadora, aquelas que 

querem que prescreva antibiótico, elas falam que o profissional é ruim, que vão ter que 

procurar outro médico. [...] também ficam com dúvida. Eu costumo usar a seguinte 

prática, quando eu prescrevo antibiótico eu já coloco horário, as 7h, as 3h e as 11h, por 

exemplo, ai eu vejo que eles ficam com dúvida porque quando eles retornam eles falam: 

Estou dando 3 vezes ao dia, ou de 8h em 8h. De 8h em 8h, mas que horas você deu? 

Ontem eu dei as 10h, hoje eu dei agora as 9h e ai vou dar de novo as 9h. De 8h em 8h 

eles entendem as 8h da manhã e as 8h da noite, é bem complicado, porque as vezes 

mesmo que explique, eles não entendem ou eles não ouviram ou estão fazendo de conta 

que estão ouvindo “ (EP2). 
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“O que entra em conflito é que, as vezes, ela [a mãe] quer um medicamento para tirar a 

tosse, só que eu falo não vai tirar a tosse com esse tempo, vai tossir, porque as vezes 

nós falamos que os xaropes são para as mães, não vai adiantar nada para a criança, 

entra em conflito com a mãe, não tem, ai ela vai num médico que dê, ou vai na farmácia 

e compra, só que não resolve” (EP8). 

 

 Campos (2007a) refere que o resultado do trabalho somente indiretamente 

atende a necessidades sociais e que esse resultado se configura em produtos, em 

geral, com algum valor de uso presumido. Confundir valor de uso com atendimento 

automático de necessidades sociais, como se observa nos relatos, é uma armadilha 

tecnocrática que dificulta, para a maioria, uma análise crítica da produção de valores 

de uso. Quais são as necessidades ou o valor de uso dos sujeitos que buscaram o 

cuidado em saúde? Por que o familiar quer uma coisa e o profissional outra e ambos 

não se entendem? Qual necessidade social gera a expectativa de cuidado no serviço 

de saúde? 

 A compreensão do exposto remete à ideia de que o cuidador tem normas e/ou 

regras a serem ditadas e o papel do sujeito familiar é cumprir essas determinações, o 

que Campos (2007a) repudia no discurso da inseparabilidade entre sujeito e objeto, 

individual e social, de eterna reconstrução das pessoas. Isso poderia ocorrer face à 

interação dos sujeitos com o mundo e entre si, pela elaboração reflexiva de 

experiências, escapando à pura determinação biológica ou estrutural, pois ninguém é 

somente objeto ou somente sujeito. Não deve haver dominância de uma ou de outra 

destas condições porque o resultado seria um produto, o ato de saúde, construído de 

condições perenes. É preciso retomar a autonomia em relação aos determinantes que 

compõem a relação familiar-cuidador, numa práxis social, transcendo a condição de 

objeto. 

 Podemos também entender essa relação a partir do pressuposto de vínculo, 

apresentado por Ayres (2009b) como um dos aspectos relacionados ao cuidado e que 

remete a algumas práticas e atitudes fundamentais para a realização do cuidar, tais 

como: não considerar os usuários somente como objetos de intervenção, mas 

possibilitar que tenham mais espaço como verdadeiros sujeitos; atender às diferentes 

demandas dos indivíduos, com mais continência e continuidade, e promover um 

efetivo envolvimento de profissionais e usuários nos processos de cuidado. Trata-se 
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de “fazer mais e melhor do que já sabemos fazer, mas também fazer diferente, ou 

talvez compreender de outra forma esse fazer” (AYRES, 2009b, p. 19). 

 Campos (2007b) propõe, como sugestão, reorientar as práticas de saúde 

voltando-as para ampliar a capacidade de análise e co-gestão dos sujeitos, para lidar 

com as limitações impostas pelo contexto e com as nossas próprias. Uma prática que 

denomina de construtiva, processual, e que procure, na medida do possível, facilitar 

com que os sujeitos reconheçam e expressem seus interesses e desejos, para, em 

seguida, recompô-las. 

 Observamos, nos depoimentos, que os participantes do estudo trazem 

demandas nem sempre correspondidas pelos profissionais e vice-versa; contudo, são 

demandas que eles supõem vitais, assim como os profissionais supõem vitais suas 

prescrições, instalando-se o conflito. A formação de vínculo depende do que os 

técnicos têm a ofertar – o trabalho em saúde, em relação às necessidades de 

atendimento dos usuários. Desta forma, o vínculo é o resultado da disposição de 

acolher, de uns, e da decisão de buscar apoio ,de outros, ou seja, a circulação de 

afeto entre as pessoas, o que não foi observado nas situações acima descritas . 

(CAMPOS, 2007b). 

 O autor refere-se a uma vinculação positiva quando os grupos acreditam que a 

equipe de saúde tem alguma capacidade para resolver os problemas de saúde e a 

equipe; por outro lado, deve acolher as demandas dos usuários, apostando que, 

apoiados, conseguirão superar as condições adversas. 

 Na relação profissional-familiar, segundo a percepção do familiar sobre a 

disponibilidade do profissional em sanar suas dúvidas a respeito da saúde da criança 

e se o mesmo tem acesso a um profissional para tirar dúvidas quando julga 

necessário, observou-se que:  
 

“Ah! Essa liberdade não tem, só se tiver consulta mesmo” (EA2). 

 

“Meio difícil, daí vai ter que marcar de novo [outra consulta], para conseguir falar” (EA4). 

 

“Eu falo que não entendi e eles não repetem, ai eu fico sem saber nada” (EA7). 

 

 A possibilidade de acesso a um profissional para esclarecer dúvidas sobre o 

cuidado de saúde deve ocorrer de todas as formas e, de acordo com Starfield (2002), 

pode ser por telefone, mediante procura na unidade de saúde ou visita domiciliar, pois, 
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do contrário, o atributo não é alcançado e a APS não pode ser considerada efetiva, o 

que parece não estar ocorrendo no caso dos sujeitos do estudo. 

 A autora lembra ainda que, embora os profissionais aprendam a fazer 

perguntas, a maioria dos pacientes não as faz, mesmo quando tem dúvidas, o que se 

constitui em desafio para o profissional no sentido de estabelecer um diálogo no qual 

as preocupações do paciente surjam no contexto do atendimento. 

 Procuramos saber se o familiar ficou satisfeito com o atendimento recebido na 

UBS e/ou PAC quando levou sua criança para receber atenção em saúde e os 

depoimentos a seguir ilustram esse enfoque: 

 
“Fiquei, no posto de saúde eu fiquei. [...] do PAC eu não tenho nada de bom para falar, 

porque sempre que nós fomos lá, ficamos duas, três horas na fila, chega lá o médico fala 

que é isso e aquilo, cinco minutos e acabou. Você fica duas horas na fila para uma 

consulta de cinco minutos. No posto de saúde o único problema é o negócio da ficha 

mesmo, você vai lá cinco, seis horas da manhã, chegou tua vez, acabou a ficha e daí? 

Mesmo que ela esteja mal não pode falar, que daí elas são grossas com você” (EA2). 

 

“Sim, a única coisa que incomoda muito é a demora, de tudo que vai fazer, às vezes um 

exame leva 3 dias [para autorizar] ai vai fazer, mais 5 dias [para a coleta e retorno do 

resultado do exame], essas coisas que me incomodam, as vezes, o fato do médico falar 

com você e não entender o que você está falando, essas coisas que as vezes me 

incomodam, mas de maneira geral, não é tão ruim assim” (EA3). 

 

“Na primeira vez não, porque o médico só receitou o remédio, que nem diz o meu 

marido, nós chegamos lá nem bem senta na cadeira já estão escrevendo a receita. [...] 

nessa segunda não, o médico examinou ele, viu garganta, viu ouvido, o pulmãozinho, já 

mandou para o raio-X e já encaminhou ele. [...] não, na primeira vez eu cheguei, ele 

perguntou o que ele tinha e eu falei, ele escreveu a receita, falou que era infecção de 

garganta, viu a gargantinha. [...] só a garganta, falei que não sabia o que ele tinha, só 

que ele tinha bastante febre. Ele perguntou quanto, eu falei que não sabia, que não tinha 

termômetro em casa, daí as enfermeiras tinham medido quinta-feira de tarde, falaram 

que não estava mais na quantia que estava a noite, ai ele falou que estava com infecção 

na garganta, passou o remédio e mandou embora” (EA6). 

 

 Aqui o usuário divide os serviços e se diz satisfeito com o atendimento da UBS, 

mas não com o do PAC, embora manifeste, em relação à primeira, sua insatisfação 

com o tempo de demora para conseguir a ficha de atendimento ou mesmo com a 
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atitude dos funcionários quando não conseguem o atendimento e verbalizam sua 

contrariedade, deles recebendo uma resposta desagradável. Nestes casos, ainda que 

manifestem satisfação, esta vem acompanhada de ressalvas, tais como a demora 

para fazer os exames, o fato de não entenderem o que o médico está falando, a 

rapidez da consulta médica ou o comportamento do profissional durante a consulta. 

 Starfield (2002) menciona que a satisfação dos pacientes com sua atenção 

está mais relacionada à quantidade de informações dada pelo profissional, 

especialmente as informações gerais, ou seja, a respeito de seus problemas de saúde 

e tratamento, discussão de sua ideia a respeito do problema e seu manejo, do que de 

informações técnicas, como resultados de exames e termos médicos . Afirma que os 

pacientes ficam mais satisfeitos, tanto com os aspectos técnicos quanto interpessoais 

da atenção, quando os profissionais os envolvem na tomada de decisões, 

perguntando se concordam com a decisão a respeito do problema. Assim, o interesse 

demonstrado pelo profissional, na visão do paciente, tem um maior impacto sobre a 

satisfação do que a capacidade percebida do paciente de fazer perguntas, ou seja, o 

importante é o compartilhamento, a interação profissional-usuário, substituindo os 

modelos autoritários. Em nosso estudo, isso se mostra como algo que ainda necessita 

ser superado. 

 O profissional de saúde também tem a percepção de que a satisfação do 

usuário é parcial: 

 
“Algumas falam que estão satisfeitas, que não foram procurar outro médico porque se 

sentiram seguras e a vontade comigo aqui, ou senão eu vejo pela adesão que eu tenho 

dos pacientes aqui, mas não claramente assim (EP5). 

 

“Algumas agradecem o atendimento, dizem que foi bom, agradecem a equipe, o 

pediatra, mas isso é a minoria, a maioria não diz nada” (EP7). 

 

“Nós nunca esperamos agradecimento deles, não vem. Agradecimento vem de onde 

você menos espera, eu sempre trabalho desse jeito, eu acho que gostam do 

atendimento, quase que imediato, a maior parte das nossas ações aqui diante do 

problema, e se não gostassem iam para o PAC I e o que acontece, algumas vezes, não 

é sempre, muitos preferem vir do PAC I para o PAC II, por causa do atendimento” (EP8). 

 

 A satisfação dos pacientes tem mais probabilidade de ocorrer quando o 

profissional consegue estabelecer uma relação interativa com o familiar, ou seja, 
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quando fornece mais informações, faz menos perguntas gerais e mais a respeito de 

adesão e fornece mais devoluções em relação às dúvidas apresentadas; assim, a 

probabilidade de que a família siga as prescrições é maior. Construir uma parceria é o 

caminho, segundo Starfield (2002). 

 Percebe-se que a busca por avaliação sobre o aspecto satisfação do usuário 

com o cuidado não faz parte do cotidiano das práticas em saúde. Se o sujeito 

manifesta satisfação, o profissional sente-se grato, mas não há uma pesquisa de 

satisfação do atendimento, por exemplo, que possa receber aspectos positivos sobre 

o funcionamento da unidade e também os negativos, para servir de diagnóstico de 

problemas do serviço que possam reorientar a prática. 

 Ayres (2009b) argumenta que, quando nos damos conta do caráter 

substantivamente intersubjetivo, relacional, da construção e expressão de nossas 

identidades, somos levados a pensar, de forma mais consequente, a qualidade dos 

encontros que estamos promovendo nos espaços de atenção à saúde. 

Quando o profissional e o usuário concordam sobre a natureza do problema é 

mais provável que o mesmo consiga ser resolvido. É o que parece ocorrer no exemplo 

abaixo, em que o profissional atua, há oito anos, no serviço e tem uma vinculação 

com os usuários, manifestada várias vezes nos relatos de quem utiliza aquele serviço: 

 
“Aqui é uma rasgação de seda, esse consultório. [...] eu falo para as meninas ali da 

frente, esse consultório é o antro da fofoca. Hoje chegou uma mãe: Doutor, eu sou de tal 

bairro, mas eu sempre venho consultar aqui, pois não da para consultar com aquele 

pediatra do bairro não, por causa disso, disso e disso. Eu falei: Mãe, [...] dá para trazer o 

neném para consultar aqui e parar de falar mal dos outros? [risos] (EP11). 

 

 De forma espontânea, o profissional deixa transparecer que consegue 

estabelecer uma relação de confiança com as famílias que se deslocam de outros 

bairros em busca do atendimento desse profissional especificamente. Observa-se que 

sua fama já está difundida entre a população, estabelecendo-se, nesse caso, uma 

vinculação com o profissional e não com o serviço de saúde, o que também é 

importante para a construção de uma relação de cuidado, embora não possa ser o 

único fator a ser considerado, requerendo que os demais atributos de APS também 

sejam atingidos para garantir a eficácia do serviço. 

 Ayres (2009b, p. 20) nos diz que “precisamos pensar em vínculo como a 

construção de oportunidades de encontros menos ou mais capazes de favorecer 
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intersubjetividades mais ricas, plurais e produtoras de compartilhamentos”. Segue 

afirmando que “é a produção de vínculo a verdadeira fonte de responsabilização 

mútua pela produção do cuidado”. Para tanto, “o compromisso com a resolutividade, 

central à ideia de responsabilização, tem sua integralidade e efetividade diretamente 

proporcionais à nossa capacidade de produzir encontros potentes e sensíveis à 

normatividade conformada pelos projetos de felicidade de quem cuidamos”. 

 Na relação de cuidado, no momento do encontro, buscamos apreender se o 

profissional concedeu o tempo necessário ao familiar para falar sobre o problema de 

saúde ou sobre as preocupações que o levaram ao serviço para aquele encontro 

terapêutico. Os familiares disseram: 

 
“Tem uns que dão, que nem esse doutor japonês, ele pergunta, se não entendeu, ele 

pergunta de novo, agora tem uns que não, só perguntam uma vez” (EA6). 

 

“Tem vezes que os médicos nem colocam a criança lá na maca para atender, nem 

mandam colocar a criança lá para eles examinarem, tem vezes que eles olham para a 

cara da criança e dizem o que a criança tem só olhando, mas a maioria examina 

certinho, dá tempo sim” (EA8). 

 

“A Dra. A. sempre dá tempo, eu acho que às vezes nós fazemos perguntas que a médica 

deve achar um absurdo, mas ela esclarece, quantas vezes ela fala alguma coisa e eu 

falo que não entendi, ela explica” (EA10). 

 

Nesses depoimentos, há dois aspectos a considerar que dizem respeito à 

característica do serviço. Em relação ao PAC, surge a avaliação de que tanto o 

atendimento é rápido e não há tempo para perguntas quanto de que o profissional 

concede esse tempo e estimula as perguntas. Observou-se que não é a característica 

do serviço, de atendimento de emergência, que determina o espaço dado ao usuário 

para questionamento. O outro aspecto diz respeito à própria prática, ao ato durante o 

procedimento de consulta, percebido pelos usuários como muito rápido e sem tempo 

para perguntas. Desta forma, percebe-se a diferença entre a UBS e o PAC, pois, na 

primeira, o atendimento dura um tempo maior, embora não seja considerado 

suficiente pelos profissionais por também ser limitado, dada a organização do serviço, 

a quinze minutos, mas, ainda assim, maior do que o praticado no segundo, de cinco 

minutos. 
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Há que se perguntar: como estabelecer uma relação de cuidado permeada pela 

vinculação, efetividade e sabedoria prática? A ideia de eficácia, por exemplo, bastante 

ligada ao êxito técnico, deve ser entendida no sentido de ser aquilo que melhor realiza 

o sucesso prático desejado. Se quisermos que a responsabilização pelo cuidado seja 

mútua, é preciso substituir o mito da competência técnica absoluta pela ideia mais 

concreta e situada da sabedoria, que não prescinde da competência técnica, mas que 

não garante, por si só, a sabedoria, que está guardada em encontros sábios que 

propiciam o diálogo mais autêntico entre dois sujeitos e, portanto, escolhas mais 

adequadas sobre o que saber e o que fazer em cada situação de cuidado (AYRES, 

2009b). 

A seguir, nos relatos dos profissionais, identificamos algumas características do 

encontro. Por exemplo, aqueles do serviço de emergência direcionam o atendimento 

para o foco de procura pelo serviço, ou seja, a queixa principal, pois querem otimizar o 

tempo do encontro. Aqueles que estão na APS, ao contrário, verbalizam a 

necessidade de mais tempo junto à família para melhorar sua prática. 

 
“Sim, não dá tempo de todos os questionamentos, mas da queixa principal dá, pelo tipo 

de serviço. [...] a consulta pediátrica varia em torno, é que também varia pela 

complexidade, mas em média de 5 minutos” (EP2). 

 

“Aquela coisa aguda sim, às vezes eles ficam querendo falar de coisas fora e tal. [...] ai 

eu falo, tem que voltar no ambulatório, ai eu oriento a respeito disso, às vezes eles tem 

outras queixas que eles querem falar, mas a respeito da queixa aguda tem tempo” (EP9). 

 

 O profissional retoma a questão do tempo de consulta no serviço de 

emergência, confirmando a percepção do familiar de que a consulta é rápida, ou seja, 

ouve-se a queixa principal, estabelece-se o diagnóstico e a terapêutica e a família é 

dispensada do atendimento; quando tenta trazer outras questões não vinculadas ao 

motivo que a trouxe ao serviço, é orientada de que aquele não é o momento, nem o 

local apropriado para expressar aquelas dúvidas e, portanto, a família precisa procurar 

um serviço ambulatorial para resolver esses outros problemas. 

 Pois bem, no serviço indicado pelos profissionais da emergência, a situação 

também não é plenamente favorável ao diálogo de cuidado, como podemos perceber 

no relato a seguir, de um dos médicos da UBS: 
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“Tem dias que sim, tem dias que não, por conta do meu humor do dia, tem dias que eu 

não deixo, tem dias que eu estou aberta, tem dias que eu não estou, não muda a minha 

consulta, eu normal trato bem sempre, consulto bem sempre, mas assim, para 

problemas do dia-a-dia que não tem a ver com o que está acontecendo, daí não” (EP3). 

 

 Pelo exposto, observa-se que não há abertura, por parte do profissional, a um 

autêntico interesse em ouvir o outro, não se estabelece cotidianamente a dimensão 

dialógica de encontro descrita por Ayres (2004b). Assim, na ausência de interação 

entre o profissional e o usuário, durante essa excelente oportunidade de escuta que 

é o encontro terapêutico, o qual possibilitou que a família rompesse as barreiras de 

acesso, podemos considerar que estamos, portanto, desperdiçando a possibilidade 

de estabelecer uma relação de acolhimento. A escuta, no relato acima, não é 

qualificada, ou seja, é direcionada para aquilo que se quer escutar. Assim, o 

horizonte normativo é a morfofuncionalidade e seus riscos; a escuta será orientada à 

obtenção de subsídios objetivos para monitorá-la. Desta forma, os aspectos ligados 

à situação existencial são considerados secundários, quando não ruídos, de acordo 

com Ayres (2004b). 

Ao contrário, quando se amplia o horizonte normativo para uma dimensão 

existencial, rompe-se com os desencontros habituais, que necessitam ser 

modificados em momentos de efetivo encontro de interação terapêutica, 

transformando-os em prática de sucesso na relação: 
 

“Sim, porque assim, as meninas da manhã tiram sarro da minha ‘rapidez de 

atendimento’, foi ontem cedo, era a 16ª consulta, eu ainda estava aqui, 11h15 e meu 

horário é até 11h30, ai chegou uma mãe. O que aconteceu com a criança? Ah, doutor 

está com tosse. Ai eu pensei, tosse, vou examinar bem rapidinho e vou para casa 11h30. 

Ele teve febre? Não. Febre não. Tem nariz escorrendo? Tem doutor. Tem dor de 

garganta? Dor de garganta não. Então põem ele ali para eu examinar. Examinei 

rapidinho, estava fazendo a evolução, ai a mãe: Doutor, só mais uma coisa, faz um ano 

que ele tomou remédio de verme, não dá para passar remédio de verme? Ai na 

evolução: 1ª coisa, IVAS prescrevi os medicamentos, 2ª verminose, albendazol, ai a 

mãe: doutor mais um probleminha, faz uns 3 anos que ele está respirando com a boca 

aberta, acho que esse menino tem carne esponjosa, ai eu, mãe acha que tem carne 

esponjosa, ai já estava na terceira coisa, eu pensei vou terminar esse pedido e vou 

embora. A mãe: Doutor, mas ele teve muita anemia no passado e o hematologista dele 

falou que ele tem que fazer exame de sangue de vez em quando. Perguntei: Mas quanto 

tempo faz que ele não faz exame de sangue? Ah, faz uns dois anos. Ai faz exame de 
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sangue, pensei, agora acabou, eu estou fazendo o último pedido do exame, ai ela: mas 

doutor, ele teve epilepsia também e a doutora M. falou que esse ano ele tinha que voltar 

lá, não dá para o senhor dar um encaminhamento? Fiz o encaminhamento, ai eu 

perguntei: Mãe, ele está em que série? Na 2ª. Ele vai precisar de atestado? Ah doutor 

sorte que o senhor me lembrou. Então era um probleminha, a consulta inicial foi para 

dez, então assim eu acho que é um dos motivos que as mães vem aqui, porque eu dou a 

liberdade para elas falarem, e tem mãe que vem aqui que fala, tem mãe que vem tão 

constrangida que fala assim: doutor, eu trouxe meu filho por causa da gripe, ai elas 

pedem assim, doutor eu posso pedir mais um assunto nessa consulta ou tenho que 

voltar outro dia? E eu sei que tem médico que faz isso, eu não consigo fazer isso, eu 

falo, não, pode falar. [...] é, assim, 16 consultas eu consigo atender em 3 horas. Teve 

uma época que o prefeito disse que ia ter que atender livre demanda, para mim não tem 

problema nenhum livre demanda, quem ia perder eram eles, porque eu ia conseguir 

atender no máximo 8 em 3 horas, então eu acho que quem tem que estipular tempo de 

duração das consultas é o médico, não é coordenação, não é prefeitura, não é ninguém, 

é o médico, isso até está no código de ética médica, mas eu consigo fazer bem, só que 

tem esse detalhe. Aqui mesmo, tem bastante criança de primeira consulta, nesse frio a 

consulta é demorada, porque vai tirar a roupa, até tirar toda a roupa, vai umas duas 

horas e antes de examinar o recém nascido na primeira consulta, tem que fazer uma 

anamnese que é quilométrica, e não tem como, até porque, tem coisa que quanto mais 

precoce você faz o diagnóstico, melhor o prognóstico {EP11). 

 

 Esse profissional, em seu cotidiano de trabalho, parece assumir suas 

responsabilidades de terapeuta sem se deixar intimidar pela comodidade estéril de 

que fala Ayres (2004b), do estar fazendo corretamente a conhecida e segura parte 

técnica do trabalho, embora, em seu relato, demonstre estar fazendo justamente isso. 

Entretanto, para além disso, predispõe-se à escuta e ao ouvir, amplia seus horizontes 

e se responsabiliza por seus atos e pelo cuidado que está ali para desenvolver. 

 Parece assumir o papel de que fala Ayres (2004b), de que cada profissional de 

saúde, equipe de saúde, gestor ou formulador de política deve se interrogar acerca de 

por que, como e quanto cada um deles se responsabiliza em relação aos projetos de 

felicidade daqueles de cuja saúde cuidam. Ao tomar para si a responsabilidade do 

cuidado na relação com o outro, emerge a identidade do profissional, entendida pelo 

autor como um processo de contínua reconstrução reflexiva, talhada pelo encontro 

com a alteridade e culminando na humanização do cuidado. 

 Ainda sobre a relação terapêutica, procuramos apreender se o familiar sente-se 

à vontade para falar com o médico ou enfermeira sobre suas preocupações ou 
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problemas durante o encontro de cuidado. O que buscamos é identificar se o usuário 

coloca-se numa relação de igualdade com o profissional durante o período do 

atendimento, se há empoderamento para o diálogo ou se o que predomina é a 

subordinação do usuário em relação ao profissional, como a seguir: 
 

“Sei lá, é como se fosse uma pressão sabe. Às vezes sim, às vezes não, depende do 

médico, tem uns que nem te olha direito, as vezes fica difícil, tem uns que chega, 

pergunta, tem uns que chega e faz uma pressão como se a gente fosse culpada por 

aquilo” (EA3). 

 

“Quando é o médico que a gente conhece e sabe quem somos é mais fácil, agora se o 

médico não olha na cara da gente, já não se sente bem” (EA6). 

 

“Tem vez que não, tem médico que tem muita cara feia, tem médico que já olha com 

cara feia, ai nem tenho coragem” (EA8). 

 

 Percebe-se que o familiar tenta compreender o outro por meio da observação, 

dos sinais da comunicação não verbal, pela face, para identificar a forma 

comportamental do outro. Se captar abertura, tenta estabelecer o diálogo; do 

contrário, fica calado, sem coragem, como diz um dos participantes. A relação que se 

estabelece é, então, de subordinação. O profissional domina a relação, tem o que o 

outro necessita - o saber, que orientará o cuidado e poderá ajudar a resolver o 

problema de saúde da criança. No entanto, ocorre a subordinação ao saber técnico, a 

racionalidade técnica domina o ato, a tecnologia dura, pois que não relacional. 

 Ayres (2009b, p. 21) diz que os saberes de caráter tecnocientifico 

frequentemente assumem uma centralidade excludente de qualquer tipo de 

discursividade no encontro assistencial, numa clara assimetria de poder entre os 

papéis de profissional e usuário, cabendo, a este, um lugar subordinado. Essa prática 

precisa ser superada, diz o autor. É preciso que se fundam horizontes, que os projetos 

de felicidade dos sujeitos envolvidos no cuidado possam instruir os êxitos técnicos 

possíveis na direção dos sucessos práticos almejados. Em outros termos, é preciso 

que “o enfoque instrumental do encontro assistencial seja incorporado em um enfoque 

hermenêutico, de modo que este último dê acesso ao sentido prático do primeiro, 

caracterizando o cuidado como verdadeira fusão de horizontes entre profissionais e 

usuários”. 
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 A longitudinalidade pode ser apreendida na fala “quando é o médico que a 

gente conhece” e mostra a importância da continuidade na APS, ou seja, aproxima as 

famílias do cuidado, elas expressam seus anseios, pois sabem quem é o profissional 

e, assim, conseguem estabelecer uma relação de confiança. Confirmando a 

percepção dos familiares, os profissionais que atuam no serviço de emergência 

também percebem que não abrem espaço para que as famílias fiquem à vontade 

durante o encontro de cuidado, podendo, dessa forma, expressar suas preocupações 

ou problemas, conforme os relatos a seguir: 
 

“Então..., ela fala. Como ali não é o serviço para essa resolução, nós orientamos: Olha 

mãe, isso realmente é um problema, mas você tem que procurar solução na unidade 

básica de saúde. [...] não, é dirigido para aquela queixa principal” (EP2). 

 

“Nem sempre. geralmente nós explicamos, mas é o que eu estou te falando, vai de 

profissional para profissional, têm técnicos que tem mais afinidade com a pediatria, eles 

conversam mais com a mãe, com a criança, dá mais tempo, dá mais atenção, tem outros 

que é assim e pronto, não dá tempo para a mãe” (EP7). 

 

Aqueles que atuam nas UBS’s, ao contrário, relatam dar abertura suficiente 

para o diálogo, diferentemente do verbalizado pelas famílias: 
 

“Nessas doze crianças, é isso que eu converso com a D. [coordenadora], por isso que 

ela não mudou o meu tempo de consulta, ela tem dado tempo, se ela aumentar, por isso 

que ela deixou ainda, porque já era determinação de ter mudado faz um tempo, por isso 

que elas fazem meu tempo de consulta assim, porque eu dou qualidade, por isso que ela 

deixou, porque já era para ter mudado” (EP3). 

 

“Acho que sim. Eu percebo que quando você dá abertura para a mãe ou para o cuidador, 

o que ela mais quer, muitas vezes, é falar, então se você deu abertura ela fala. Talvez 

não numa primeira vez, mas numa segunda, ela já se sente mais a vontade, aos poucos 

ela se solta mais” (EP5). 

 

 Os profissionais remetem-se às questões do tempo necessário, em uma 

consulta, para estabelecer um diálogo de cuidado, da continuidade, que propicia 

conhecer o outro, da construção de uma relação de confiança, permitindo um diálogo 

de cuidado efetivo, como condições necessárias para que essa prática se concretize. 
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As implicações desse processo, de acordo com Ayres (2004b), dizem respeito 

ao fato de não ser possível encararmos qualquer relação terapêutica iniciando-se 

exatamente ali, no momento do primeiro encontro, pois o profissional que surge diante 

do usuário é já imbuído de significados, de uma alteridade determinada, em estreita 

relação com o modo como o usuário se identifica como paciente, da mesma forma 

que o profissional se compreende como tal na presença desse outro que ele encontra. 

Assim, é uma relação que não se inicia, mas é retomada, sendo fundamental ter isso 

em vista quando se busca fazer da interação terapêutica um diálogo, para além do 

terreno da pura tecnicalidade, pois, como nos diz Ayres (2004b, p. 25), “quanto mais 

se busca a flexibilização da normatividade morfofuncional dos nossos horizontes 

terapêuticos, de maior significado e interesse se revestirá a desconstrução das 

identidades-alteridades que já medeiam e subsidiam os encontros”. 

 Outro aspecto que compõe a percepção de continuidade do cuidado diz 

respeito ao conhecimento que o profissional tem a respeito da história médica ou 

história dos problemas de saúde do usuário. O que o familiar pensa a respeito dessa 

questão, ou seja, se acredita que o médico ou enfermeiro conhece a história de 

saúde-adoecimento de sua criança, está expresso nos seus relatos: 
 

“Eu acho que não, porque é a primeira vez que eu levo ele lá, ela só passou o sorinho, 

não falou nada, eu acho que não” (EA5). 

 

“Não, ele só pergunta se ela fez atendimento antes” (EA11). 

 

 Acreditamos serem procedentes essas percepções visto que, tanto no PAC 

quanto na UBS, o atendimento é por procedimento, por tarefa; não há um 

planejamento das consultas, com acompanhamento rotineiro das crianças da área 

adstrita da unidade. Na unidade de emergência, cujo foco é resolver um problema de 

saúde pontual, não é o objetivo do serviço saber sobre a história pregressa e dar 

continuidade ao cuidado. Isso foi expresso claramente por todos os profissionais. 

Ainda considerando esse serviço, não há acesso viável a dados de consultas 

anteriores, por exemplo, caso o profissional tenha interesse em saber se a criança e 

sua família buscaram atendimento prévio naquela unidade, pois os dados são 

registrados em fichas de atendimento arquivadas no serviço por data de entrada, junto 

a todos os atendimentos do dia, que totalizam cerca de quinhentos. Como o arquivo 

não é informatizado, inviabiliza que a ficha seja encontrada para verificação em um 
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novo encontro, diferentemente da UBS, cujo arquivo é organizado com entrada por 

nome do usuário e, assim, cada vez que esse procura o serviço, seu prontuário é 

resgatado. 

Contudo, não basta ter acesso a dados de registros anteriores para conhecer a 

história de saúde-doença de uma criança. É preciso estabelecer o encontro 

terapêutico e isso demanda tempo e pressupõe disponibilidade para a escuta do 

outro, o que não foi percebido no conjunto dos participantes do estudo, embora 

apontado, por um familiar, na prática do enfermeiro de uma das UBS que considera 

sua unidade de saúde, conforme mencionado abaixo: 
 

“Eu acho que sim, principalmente a F. [enfermeira da UBS], acho que ela conhece bem” 

(EA10). 

 

 Isso reafirma a tese apresentada por Ayres (2004b) de que, embora a 

humanização do cuidado não se resuma a mudanças individuais, pois, para além do 

âmbito estrito dos serviços de saúde, se prescinde da articulação com quantos outros 

serviços forem necessários na singularidade de cada caso, se cada profissional de 

saúde, a exemplo do enfermeiro citado, conseguir fecundar seu pensar e seu fazer, 

imbuído de tecnologia leves, que, como diz Mehry (2000), estão inscritas na dimensão 

em que operam as interações humanas no trabalho em ato em saúde, então, será 

permeável a mudanças, ao novo e à reconstrução. 

 Os profissionais de saúde, em sua maioria, concordam com os familiares e 

relatam não conhecer a história das crianças com as quais estão estabelecendo um 

encontro terapêutico, conforme os depoimentos: 

 
“Não, você pega eles assim e você vai resolver a questão do momento ali, da gravidade” 

(EP1). 

 

“Acho que não, porque por mais que você pergunte se já ficou internado, se já teve 

alguma doença, alguma coisa assim, a mãe, as vezes, esquece de relatar algumas 

coisas, da maioria eu acho que sim, das crianças que eu estou mais habituada a ver, 

dessas que são freqüentadoras do posto, mas que seja assim a história completa acho 

que não” (EP5). 
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“Geralmente nós marcamos na cabeça quando tem alguma coisa grave, quando é 

alguma coisa assim, nós falamos, consulta aqui de novo ou puxa da memória e a ficha 

atual” (EP8). 

 

 Para o profissional da atenção básica, o cuidado em saúde é complexo, pois, 

ao contrário do especialista, que vai lidar com um problema já definido em algum nível 

e encaminhado, na atenção básica, ele não se deparará somente com os problemas 

atuais, dos quais muitos são suficientemente vagos para que possam ser explicados 

por diagnósticos convencionais. Terá, ainda, que lidar com seu impacto sobre os 

futuros padrões de utilização e busca de auxílio por parte do indivíduo, com o manejo 

dos problemas em andamento e com a promoção de saúde. Portanto, a natureza dos 

desafios não será a mesma e, de acordo com Starfield (2002), é preciso compreender 

os determinantes de saúde-doença para obter sucesso no cuidado. 

 Outro elemento que remete à ideia de confiança mútua, no cuidado de 

longitudinalidade, é o conhecimento dos profissionais acerca dos medicamentos 

usados pelo paciente. Os familiares mencionaram que para aquelas medicações 

utilizadas para resolver uma situação aguda de doença, tanto na UBS quanto no PAC, 

há orientações dos profissionais. Contudo, aquelas de uso contínuo não são 

conhecidas e, muitas vezes, sequer é perguntado a respeito. Quando o familiar se 

lembra de informar, o profissional registra no prontuário de atendimento e, do 

contrário, a informação não é registrada e, portanto, não orientada ou mesmo 

considerada do ponto de vista biológico da interação medicamentosa, conforme 

podemos verificar nos depoimentos: 
 

“Não, eu que levei as receitas, do que eles tinham passado, todas que eu fui, eu fui 

levando” (EA3). 

 

“O medicamento não está fazendo efeito então eu chego e falo assim: o medicamento 

que vocês passaram não está fazendo efeito. Eles falam que é normal, que não 

terminou. Se não fez efeito até agora não vai fazer até o fim, e eu corto, eu mesmo corto, 

porque as vezes eu faço até o final e não da certo” (EA7). 

 
“Ela não investiga se eu dei alguma medicação para ele, mas ela explica bem a 

medicação que eu vou dar” (EA8). 
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Starfield (2002) argumenta que a doença se reveste de significados para o 

doente que vão muito além de sua manifestação física, porque geram outras 

perturbações na vida das pessoas. Quando se trata de uma criança, a doença 

desestrutura a dinâmica familiar, principalmente daquela mãe que cuida da criança 

por mais tempo e que ainda trabalha fora de casa. Assim, é fundamental conhecer a 

história prévia da criança, conhecer os medicamentos que toma rotineiramente ou 

mesmo aqueles já prescritos em terapêuticas anteriores e se os mesmos 

corresponderam à expectativa da família e do profissional. Observamos que a mãe 

também tem suas crenças em relação ao uso de medicamentos, as quais precisam 

ser discutidas com o profissional, o qual deve também considerar o ponto de vista do 

familiar, pois, do contrário, a criança será afetada quando a mãe decidir interromper o 

uso do medicamento por acreditar não estar sendo eficiente. 

Estudos sobre adesão à terapêutica em saúde mostram que entender a 

perspectiva do paciente, em nosso caso, da mãe, como sujeito ativo, que participa e 

assume responsabilidades sobre o tratamento de um problema de saúde, que adere 

ou não à terapêutica, é fundamental para o sucesso da proposta, lembrando que sofre 

influência do meio social e cultural (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). As autoras 

argumentam que os fatores para não adesão ao tratamento incluem: falta de acesso 

ao medicamento prescrito, principalmente quando sua dispensação gratuita não 

ocorre; alto custo; maior número de medicamentos e esquema terapêutico, pois pode 

não ser bem compreendido pelo usuário e este precisa adaptar sua rotina ao horário 

do esquema medicamentoso; percepção de efeitos colaterais; a própria doença, ou 

melhor, a ausência de sintomas da doença também influencia na não-adesão e, 

especificamente na pediatria, o fato dos pais não compreenderem a importância do 

tratamento ou a gravidade da doença. 

Contudo, um dos fatores decisivos para a adesão é a confiança depositada 

pelo paciente na prescrição, na equipe de saúde ou no médico. As atitudes do 

profissional, como linguagem, tempo dispensado para a consulta, atendimento 

acolhedor, respeito para com as verbalizações e questionamentos dos usuários e 

motivação para o cumprimento da terapia são fatores decisivos para aderir ou não ao 

tratamento (LEITE; VASCONCELLOS, 2003). 

Em outro estudo, dentre as causas para abandono do seguimento do 

tratamento médico, encontramos, como fatores decisivos, a organização e estrutura 

do serviço, gerando dificuldades, incompatibilidades e insatisfações nas diferentes 
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dimensões dos serviços prestados pela instituição, tais como longo intervalo entre 

consultas, dificuldade para agendamento, demora em ser atendido, horário de 

atendimento incompatível com horário de trabalho, mudança do médico responsável 

pela assistência e impossibilidade de acesso ao médico especialista, quando 

necessário (DUARTE et al., 2010). 

Assim como no estudo citado anteriormente, Duarte et al. (2010) identificaram a 

ruptura da relação médico-paciente como motivo de abandono do seguimento do 

problema de saúde no serviço, expressa por descontentamento, constrangimento ou 

insatisfações pela saída do serviço, do profissional com o qual estabeleceram boa 

relação e confiança. 

Desta forma, reafirmamos a necessidade de se estabelecer uma relação 

terapêutica baseada na confiança mútua, pois o sucesso do cuidado depende dessa 

interrelação entre familiar e profissional. No caso das crianças, que o diálogo seja de 

empoderamento dos sujeitos, rompendo com a relação hierarquizada de “eu mando”, 

em relação ao profissional e, “você obedece”, em relação ao usuário. Somente nesse 

encontro dialógico poderemos obter sucesso e, no caso do presente estudo, evitando 

o agravamento que gerou a hospitalização. 

Ao contrário do familiar que acredita que o profissional não conhece os 

medicamentos utilizados rotineiramente pela criança, ou mesmo no momento de uma 

situação aguda de problema de saúde, o profissional refere, em seus depoimentos, 

sempre abordar esse aspecto, independentemente do serviço em que atua: 
 

“Pergunto os medicamentos que eles tomam, se estão fazendo uso de algum 

medicamento, sobre as alergias também é perguntado. [...] se é uma patologia que eu 

posso tratar com aquilo que o sistema oferece eu prescrevo aquilo que o sistema está 

oferecendo, mas se o diagnóstico for para prescrever outro medicamento eu prescrevo, 

vou fazer a prescrição para melhorar o quadro do paciente. [...] no que eu posso adaptar 

eu faço, mas às vezes não dá, ai eu falo: Teu filho precisa desse medicamento e não 

tem na farmácia básica, só que precisa dessa medicação. Porque as vezes é um 

medicamento que é de extrema necessidade e a mãe, se não tiver [condições 

financeiras para comprar], eu faço internamento por causa de problema social, se é 

algum antibiótico que precisa e não tem e a mãe refere, não, eu não vou conseguir 

comprar, então eu explico que por causa disso ela vai ser internada. [...] se é social, que 

precisa, ai tem que internar para tomar, então nós chamamos de internamento social” 

(EP2). 

 



255 
 

 

“Eu questiono se usam alguma medicação diferente, algumas crianças que usam de uso 

continuo, controlado, já relatam, mas eu questiono. Remédio de febre, assim muito 

comum, sempre usaram, e na verdade nós sempre orientamos, faz uma prescrição a 

esse tipo de sintoma, da febre não deixar a criança ter febre, em casa como proceder 

durante a febre, mas a maioria aqui não faz a automedicação, justamente porque elas 

vem buscar a medicação aqui no posto e elas precisam da receita, então é bem difícil a 

mãe que faz auto medicação aqui no posto” (EP5). 

 

“Sim, até porque elas vêm aqui trocar a receita, ai acabo ficando sabendo, aqui os que 

são pacientes meus e que fazem uso de medicamento continuo, a maioria eu conheço 

já, porque elas vem aqui tantas vezes que eu acabo memorizando já. [...] sim, até 

porque, às vezes, você pode passar algum medicamento que dá interferência 

medicamentosa. [...] com o que tem na farmácia, a maioria eu resolvo só com o que tem 

na farmácia. [...] a maioria do que vem aqui é tratamento sintomático e com o que tem na 

farmácia da para tratar” (EP11). 

 

São vários os aspectos a serem discutidos sobre a percepção do profissional a 

respeito das medicações a serem instituídas para as crianças, mas o primeiro que 

destacamos diz respeito exatamente à contradição entre o que o familiar percebe e 

aquilo que o profissional considera sua prática. O que ocorre no diálogo de cuidado é 

que o profissional acredita abordar determinado tema de forma clara e o usuário não 

percebe do mesmo modo. Como está sendo conduzido o diálogo de cuidado para o 

resultado ser tão diferente para ambos? Parece-nos que a forma como se estabelece 

a relação novamente surge como determinante, ou seja, a relação prescritiva, de mão 

única, não relacional no sentido dialógico, sem que tenham sido acordadas 

previamente as bases da relação, impede que o diálogo de cuidado se estabeleça 

com efetividade. 

Outra questão importante refere-se à adaptação da terapêutica 

medicamentosa, prescrita pelo profissional como sendo a adequada para a situação, 

ao que está disponível para os pacientes nos serviços de atenção à saúde; o 

profissional não pode limitar-se a prescrever aquilo que está acessível gratuitamente à 

população, embora orientado por essa disponibilidade, pois leva em consideração a 

situação econômica de quem está assistindo diante da possibilidade de não aquisição 

do medicamento. Quando o familiar não tem possibilidade de adquirir um 

medicamento que o profissional considera imprescindível para o tratamento, ocorre o 

chamado internamento social, conforme verbalizado por um dos participantes, o que 
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pode influenciar os índices de internação por causas sensíveis à atenção ambulatorial, 

mas que, por outro lado, dá acesso à família a um tipo de cuidado ao qual, de outra 

forma, não teria. 

Outra prática demonstrada pelos profissionais diz respeito ao uso de um 

determinado medicamento, pela primeira vez, relacionando-o ao potencial alergênico 

que pode estar presente nessas situações. Assim, alergias prévias a medicamentos 

são sempre investigadas, do ponto de vista do profissional. 

Por fim, outro aspecto remete ao relato do profissional a respeito da “troca de 

receita”, ou seja, a maneira pela qual o medicamento é obtido no serviço público 

requer a receita médica e esta tem validade e, no caso da atenção básica, ocorrem 

muitas consultas para substituição da receita anterior. Esse procedimento requer nova 

avaliação do usuário de forma a verificar como está a evolução do problema de saúde 

e, nesses casos, geralmente uma condição crônica está instalada e necessita de 

acompanhamento periódico. Assim, o profissional que está na UBS passa a conhecer 

a história da família, da doença da criança e também os medicamentos que a mesma 

utiliza ao longo do tempo. Contudo, ao mesmo tempo em que se identifica a 

continuidade do cuidado, pois as consultas ocorrem com certa regularidade, há que se 

refletir sobre a forma como esse momento de cuidado ocorre, pois o depoimento 

remete ao ato prescritivo, a substituição da receita médica, que muitas vezes é 

realizada com a intermediação de outro funcionário da unidade e a criança não é 

avaliada pelo profissional médico, pois é um medicamento considerado de 

manutenção de um estado crônico. Assim, o que poderia ser tomado como 

longitudinalidade do cuidado passa a assumir característica de descontinuidade do 

cuidado. 

Uma ação de saúde precisa ser resolutiva para atingirmos o critério de 

longitudinalidade, pois, de acordo com Starfield (2002), esse atributo é caracterizado 

também pela solução da maior parte dos problemas de saúde no âmbito da atenção 

primária. Desta forma, o serviço de atenção básica deve resolver os problemas de 

saúde identificados, encaminhando unicamente aqueles que não dizem respeito às 

ações da atenção básica, pois os profissionais da atenção primária apresentam-se 

mais familiarizados com a forma como os problemas se apresentam em estágios 

iniciais. 
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Apresentamos, em seguida, a percepção da família sobre a resolução dos 

problemas de saúde que a criança manifesta, quando levada a um serviço de sua 

escolha: 

 
“Ele sempre consultou com o M., eu gosto do M., eu acho que ele é um médico bom, ele 

sempre examina, tira a roupinha dele, examina o pulmão, eu gosto do atendimento dele” 

(EA1). 

 

Aquela família que tem vivência da longitudinalidade, que leva a criança para o 

mesmo serviço de saúde e para o mesmo profissional ao longo do tempo, avalia que o 

serviço e/ou o profissional são resolutivos quando se referem ao profissional como 

bom médico. Aquela que não tem essa prática, que busca o atendimento cada vez em 

um serviço diferente, com profissionais distintos, refere que não foi resolvido o 

problema da criança: 

 
“Não, porque até hoje eu estou em dúvida do que ela tem e ela tomou remédio, e na 

verdade ainda não descobrimos” (EA3). 

 

Nesse caso, a criança está hospitalizada, recebendo uma terapêutica além 

daquelas já instituídas previamente à hospitalização e o familiar não considera que a 

atenção tenha sido resolutiva, quando diz que ainda não descobriram o que tem sua 

criança. 

Os profissionais relataram saber que os problemas de saúde foram resolvidos 

da seguinte forma: 
 
“Na verdade, como eu te falei, se for doenças mais importantes eu peço reavaliação, 

pneumonia, problemas crônicos, uma gastrite, uma coisa assim eu também faço 

tratamento; na verdade, eu sempre peço uma avaliação pós-tratamento, agora coisinha 

simples como uma gripe, coisinha assim eu peço para retornar, na verdade, se não 

melhorar” (EP3). 

 
“Eu sei que melhorou daquelas mães que voltam, agora deve ter várias crianças que eu 

já atendi e que resolveu o problema e não voltou mais porque resolveu, ou que não 

resolveu e foi procurar outro colega, um outro profissional” (EP5). 

 
“Não temos nenhum retorno, só tem esse retorno quando a criança voltar aqui, ai 

perguntamos: ficou bem, fez o tratamento? Quando lembramos da criança, é o que eu 
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estou te falando, é de profissional para profissional, não tem documento, não tem nada, 

eu sei que a criança teve alta e eu cuidei da criança no meu plantão, você amanhã vai vir 

pegar plantão a criança volta, você não vai saber” (EP7). 

 
“Eu falo, se não melhorar, volta, e eu sei que essas mães voltam, elas são orientadas, 

então aquelas que não voltam eu suponho que tenha melhorado. [...] dos que eu tenho 

atendido aqui, um caso ou outro, só que é raro, até porque assim, quando a criança vem 

de manhã aqui e eu vejo que a criança tem risco de complicar, eu deixo a mãe orientada. 

Mãe, talvez volte essa febre, se for só febre não tem problema, mas se tiver algum outro 

sintoma, leva no PAC, se for o caso, o médico do PAC manda voltar amanhã cedo 

comigo. Tem crianças que eu mesmo mando voltar com 24 horas para reavaliar, essas 

que eu mando reavaliar com 24 horas eu falo para a mãe, não precisa pegar ficha de 

novo, pode vir aqui tal hora que eu atendo ele” (EP11). 

 

Um primeiro aspecto a ser abordado refere-se à inexistência de uma 

sistemática ou protocolo de acompanhamento da terapêutica instituída, ou seja, após 

o primeiro atendimento, dependendo do diagnóstico efetuado, não existe uma forma 

de o profissional dar seguimento ao cuidado. Quando o problema é mais grave ou o 

diagnóstico não foi estabelecido e uma medida sintomática foi adotada, geralmente o 

profissional solicita que o familiar retorne com a criança para nova avaliação. Quando 

o cuidador apenas prescreve um tratamento e não faz esse acompanhamento, não 

fica sabendo o que aconteceu com a criança, a não ser que a mãe retorne para nova 

consulta pelo mesmo problema, ou, mais à frente, por um problema diferente e o 

profissional se lembre do atendimento anterior. Algumas vezes, o agente comunitário 

de saúde, nas visitas domiciliares, recebe a informação do familiar sobre a solução de 

um problema de saúde; do contrário, o profissional não tem retorno sobre o resultado 

da terapêutica proposta. 

Percebemos que muitas vezes o familiar recebe uma terapêutica, a criança não 

tem a evolução esperada para o problema e, ou por não ser horário de atendimento 

da UBS ou por não conseguir fichas de consulta, a família procura por outro serviço 

de saúde e a criança será vista por outro profissional. Em várias dessas ocasiões, 

uma nova terapêutica será instituída, o que mais confunde do que auxilia a família no 

processo de obtenção de melhora para a saúde de sua criança. Aquele primeiro 

profissional que fez o atendimento inicial não fica ciente do desfecho  

No serviço de emergência, os profissionais verbalizam claramente não saber se 

o problema foi resolvido, conforme mencionado. Muitas das crianças do estudo foram 
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até três vezes a esse serviço, em curto período de tempo, atendidas, a cada uma 

delas, por diferentes profissionais, com terapêuticas diferentes . Os profissionais só se 

tornam cientes desses atendimentos pelo relato dos familiares acompanhantes, pois o 

registro do ocorrido anteriormente não fica disponível para seu acesso, como já 

comentado. 

Consideramos importante refletir sobre o que acontece no fluxo de atendimento 

de ambos os serviços para que tal situação ocorra. A oferta de serviços na atenção 

básica não tem sido capaz de garantir o acesso efetivo dos usuários, pois os 

problemas de saúde não são resolvidos, o atendimento é demorado e a marcação de 

consultas para o mesmo dia nem sempre é possível, conforme já discutido. Quando 

isso não ocorre, às famílias procuram por unidades de atendimento continuado que, 

por sua vez, apresentam os mesmos problemas. Assim, a exemplo do relatado no 

estudo de Pires et al. (2010), nosso serviço de saúde precisará organizar os serviços 

de referência e contrarreferência a partir da atenção básica, com fluxo regulado por 

meio da central de regulação já instituída, com o objetivo de equalizar a oferta mais do 

que obstaculizar o acesso do usuário. Isso pode ser conseguido com o auxílio da 

tecnologia da informação, cujos sistemas interligados podem facilitar o acesso a 

dados sobre o usuário e seu trânsito pelos serviços de saúde. 

Outro aspecto a considerar é aquele que diz respeito à ausência da família e da 

criança no serviço após um encontro de cuidado, pois o profissional pressupõe que, 

quando a família não retorna com a criança, significa que o tratamento teve êxito e 

não foi preciso retornar. Pressuposição essa nem sempre verdadeira, como vimos, 

pois todas as crianças foram a mais de um serviço de saúde, ou mais de uma vez no 

mesmo serviço, receberam diferentes terapêuticas e, por fim, foram hospitalizadas 

com agravamento dos sintomas iniciais. 

Lembramos que a responsabilidade pelo cuidado é mais abrangente do que 

realizar o atendimento inicial, estabelecer o diagnóstico e a terapêutica, efetuar as 

orientações e esperar que o problema de saúde da criança esteja resolvido. É preciso 

mudar a atitude na relação de cuidado e estabelecer o seguimento como rotina nas 

unidades de saúde, se não pelo mesmo profissional que fez o atendimento inicial, por 

outro membro da equipe que possa fazê-lo de forma efetiva. 

Quando a UBS não dispõe dos recursos necessários para oferecer o cuidado 

que a criança precisa em um determinado processo de adoecimento, faz-se 

importante que o serviço de saúde possa orientar a prática de cuidado, 
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redimensionando-a para outro nível do sistema no qual ela possa ser efetivada, numa 

rotina clara de organização do fluxo do cuidado, até porque, no município do estudo, 

ainda se organiza a assistência de forma piramidal, em que os pontos de atenção à 

saúde, de acordo com Mendes (2002), são organizados por níveis hierárquicos de 

atenção à saúde segundo uma complexidade crescente, que vai de um nível de baixa 

complexidade, o nível primário, até um de maior complexidade, o quaternário. Essa 

forma de organização, de acordo com o autor, está equivocada, pois estabelece a 

atenção primária como menos complexa do que os demais níveis; como opção, 

sugere a concepção de rede horizontal integrada, com pontos de atenção à saúde de 

distintas densidades tecnológicas e sem hierarquia entre eles. 

Com relação ao fluxo de encaminhamentos na rede de cuidados, os relatos 

estão apresentados a seguir: 
 

“No posto ele já encaminhou para tirar o Raio-x, daí foi rapidinho” (EA2). 

 

“Faz quase um ano que a minha menina está esperando um exame para o coração e 

não sai. [...] ela pediu o exame para ver se ela tem um problema no coração e não saiu 

até agora e esse especialista é uma coisa muito demorada, especialista demora muito” 

(EA8). 

 

 Percebem-se duas situações distintas. A primeira refere-se ao 

encaminhamento para auxilio de exames diagnósticos e terapêuticos não disponíveis 

na UBS e acessíveis à população, na atenção a casos agudos, apenas nos serviços 

de emergência, como raios-X e exames comuns de urina e sangue. Para os 

atendimentos ambulatoriais não agudos, esses mesmos exames estão disponíveis em 

um laboratório central ou nos serviços de radiologia contratados pelo município, a 

partir de agendamento em uma central de marcação de exames, operada pela própria 

UBS. Contudo, na atenção ao caso agudo, se o profissional considerar esses exames 

necessários para o estabelecimento do diagnóstico e da terapêutica, as crianças são 

encaminhadas ao PAC no mesmo momento, o que não garante que serão atendidas 

por meio desse encaminhamento, pois a entrada no serviço funciona de forma igual 

para todos, com ou sem encaminhamento, a não ser que seja trazida pelo SAMU, em 

função da gravidade dos sintomas. De outra forma, a família chega a esse serviço e 

entra na fila de espera como todos os demais que lá se encontram, mas, mesmo 
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assim, comparado ao tempo que costuma esperar para obter acesso de primeiro 

contato na UBS, considera que o atendimento é mais rápido. 

 A segunda situação refere-se à solicitação de avaliação do médico da UBS por 

um especialista de qualquer área que integre a rede. Nesses casos, a fila de espera 

costuma variar de um a até três anos, dependendo da especialidade. Enquanto o 

usuário espera, casos agudos da doença podem surgir e necessitar de tratamento na 

UBS, mas, na maioria das vezes, a criança fica sem acompanhamento, pois, uma vez 

encaminhada, o profissional da unidade não assume mais o cuidado para aquela 

necessidade que gerou o encaminhamento. Para exemplificar: 
 

“Nós temos percebido que a demanda é assim, aqueles casos que a mãe procura a 

unidade, que passou pelo pediatra e que precisa de raio-X, porque suspeita de uma 

patologia mais grave, ai eles vem encaminhados pelos pediatras, até uma das nossas 

queixas dos pediatras, no PAC, é de que seja revisado as formas de encaminhamento, 

porque que agora, tem muita suspeita de dengue, então dengue entendemos que não 

precisa ir para o PAC, a não ser que tenha um acometimento maior, dengue hemorrágica 

ou comprometimento mais severo, mas ai a própria equipe acaba ficando mal informada, 

encaminha suspeita de dengue para o PAC, o que deveria é notificar e acompanhar a 

evolução para fazer a sorologia, que deveria fazer na unidade de saúde. [...] no PAC o 

encaminhamento só é dado para o especialista se é do ambulatório da oftalmo do 

hospital, mas se é do CRE [Centro Regional de Especialidades] encaminha a mãe para a 

unidade básica de saúde, o médico da unidade básica de saúde faz encaminhamento 

para o CRE, daí o serviço da unidade básica de saúde vai encaminhar” (EP2).  

 

Nessa primeira abordagem percebemos como o profissional de saúde que está 

na unidade de emergência recebe o familiar e a criança encaminhados da UBS, ou 

seja, a mesma percepção que tem a família, de que quando precisa de exame de 

apoio diagnóstico, o profissional da UBS envia a criança e a família para receber o 

cuidado no PAC. Por outro lado, o profissional faz a crítica do encaminhamento sem 

necessidade, ou seja, aquilo que uma avaliação clínica competente poderia dar conta 

no âmbito da UBS não tem sido a prática. 

Outro aspecto relacionado ao PAC é que, como unidade de emergência, 

segundo o fluxograma de hierarquização do município, não pode realizar 

encaminhamentos para especialidades. Diante disto, se a criança precisar de 

avaliação de um especialista, será referendada à UBS, de forma que seja 

providenciado. A criança precisará, então, de nova avaliação do médico da UBS, que 



262 
 

 

decidirá se fará ou não o pedido de acompanhamento por um especialista, levando a 

família a enfrentar novamente todos os problemas que já discutimos anteriormente 

sobre o acesso de primeiro contato. 

Se o fluxo funcionasse de forma diferente, se uma única avaliação fosse 

suficiente para a solicitação de acompanhamento por especialista, isso não seria 

necessário. Da mesma forma, para o encaminhamento da UBS, se o pediatra desse 

serviço avaliou e solicitou exames de apoio diagnóstico, porque passar novamente por 

outro profissional para que isso seja providenciado? Por outro lado, quando há 

necessidade de acompanhamento e a família é orientada a retornar à UBS, isso pode 

ser considerado um fator positivo, pois a equipe consegue dar seguimento à criança, 

estabelecendo o caráter de longitudinalidade, como mencionado por um participante 

do estudo: 
 

“Hospitalar é fácil, se a mãe tem condições de transporte para a criança, por exemplo, 

serviço de ortopedia, a criança chegou com fratura no braço, raio-X foi diagnosticado 

fratura, já faz o papel da referência e encaminha para o HU, daqui tudo vai para o HU, 

daí chama o SAMU para fazer o transporte, se a mãe não tem condições, ou o pai leva. 

[...] especialidade daí encaminha, por isso que eu falo que os pediatras usam muito, os 

pediatras também usam, mas é só no caso de especialidade, daí encaminha para o 

posto de saúde para pedir, porque daqui não sai. Uma vez tinha, a gente conseguia 

agendar consulta no CRE, agora não tem mais, não sai nada de consulta no CRE. [...] 

Sim, o médico faz a referência contando a história, porque a criança ficou internada e a 

especialidade que gostaria que tivesse e também os médicos do posto de saúde quando 

eles encaminham, quando passa a avaliação no posto e vem para cá, eles sempre 

mandam o encaminhamento do posto de saúde” (EP6). 

 

Os profissionais afirmam que o encaminhamento para hospitalização tem 

funcionado com regularidade. Embora o município disponha de uma única unidade 

pediátrica para internação hospitalar de crianças, esse serviço tem conseguido 

absorver a demanda encaminhada pelos PAC’s, com alguma facilidade. A referência 

formalizada, com formulário padronizado para encaminhamento de pacientes existe 

no serviço público do município, tanto para uso dos profissionais da UBS quanto dos 

demais serviços da rede. Funciona como via de mão única na maior parte das 

situações que observamos, pois o profissional da UBS descreve, no formulário de 

encaminhamento, os motivos pelos quais está transferindo a criança para outro 

serviço; também os profissionais do PAC, quando o fazem para o HU. Contudo, 
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quando a criança recebe alta desses serviços, o mesmo retorno não é feito por 

nenhum dos serviços à UBS. Somente quando a criança é consultada no PAC e o 

médico julga ser necessário uma consulta com especialista, e mesmo assim, não em 

todos os casos, o encaminhamento formal é realizado. Outra possibilidade é o familiar 

ser apenas orientado a procurar a UBS e solicitar ao médico que seja feito o pedido 

de encaminhamento, conforme o relato a seguir: 

 
“Não, igual eu te falei, nós comunicamos essas crianças mais graves, no meu ponto de 

vista mais graves que eu considero que o posto de saúde tem que saber, que muitas 

vezes a criança que está aqui não é grave e a unidade de saúde nem sabe, a ACS não 

sabe que essa criança está em risco, não é o posto não faz, o posto isso, o posto aquilo, 

joga a responsabilidade para o posto porque as vezes eles não sabem, então vai do 

profissional ficar informando a unidade de saúde, eu como trabalho no período noturno, 

se tem uma criança que eu considero que o posto tem que saber, que o posto tem que 

fazer acompanhamento, eu deixo anotado no livro, peço para o serviço social fazer 

contato com a criança, deixo a fichinha da criança separada com o endereço da criança, 

comunica o posto para mim que assim, assim, assim, daí o serviço social faz” (EP7). 

 

Sobre o encaminhamento da UBS para os demais serviços da rede, os 

profissionais mencionam que o fluxo estabelecido é aquele da unidade de saúde para 

o PAC e dele para o hospital, se for o caso, ou centro de especialidades, quando há 

necessidade de hospitalização, conforme observado: 
 
“Encaminha para o PAC, o primeiro lugar de referência. [...] é por conta do sintoma, eu 

tenho bastante crianças assim, dor abdominal crônica, aqui tem grande problema que eu 

não tenho exame para investigar, eu não tenho resolutividade no posto, que podia ser 

resolvido, que não temos, poderíamos trabalhar aqui, eu tento resolver aqui e eu não 

consigo, só o exame clinico não consigo resolver e eu peço exames que eu tenho aqui 

não deu nada, eu precisaria pedir uma eco abdominal, eu não tenho acesso, ai eu 

preciso encaminhar para um especialista pedir e ainda pediátrico não tem. Eu 

encaminho, ai tem que ser, ou um uro pedir ou um gastro pedir, ai estamos sem uro, 

cirurgião pediátrico eles estão sem, gastro pediátrico eles estão sem” (EP3). 

 

“Quando é para o especialista, fazemos o papel de encaminhamento e é feito o 

agendamento ali na frente, tem outras especialidades que sabemos que não tem um 

profissional no CRE, orientamos a procura diretamente no ambulatório do hospital 

universitário, que tem profissionais de cirurgia pediátrica, cardiologista pediátrica, que 

nem adianta deixar o nome aqui no CRE, e algumas conseguem, vem com esse retorno 
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de que conseguiram, demora um pouquinho, mas conseguem, agora crianças que eu 

não conseguir resolver aqui, que eu acho que tem necessidade de internação eu 

encaminho para o PAC, dependendo da necessidade, encaminha para o HU” (EP5). 

 

Se, por um lado, o profissional que atua no PAC reclama dos 

encaminhamentos desnecessários da UBS ao PAC, por outro, os profissionais da 

UBS criticam a falta de resolutividade do serviço, relacionado tanto à organização do 

mesmo quanto à forma burocrática como as questões são resolvidas. Quando o 

profissional considera necessário determinado exame de apoio diagnóstico, por 

exemplo, e não pode solicitá-lo, pois o protocolo estabelece que deve ser feito o 

encaminhamento, o problema de saúde não é resolvido. 

Uma das alternativas encontradas pelos profissionais da UBS é orientar a 

família a buscar esse cuidado junto ao ambulatório do hospital universitário, o que 

também não garante que consiga o atendimento, pois esse trabalha com limite de 

consultas por especialidades, na condição de integrante da rede de especialidades do 

município. O depoimento do profissional a seguir ilustra a situação da atenção 

especializada como parte da rede de serviços de saúde pública do município: 
 

“Alguns casos de epilepsia, que você precisa de um eletro, ai a criança tem que passar 

pelo neuro, e uma coisa que eu sinto falta aqui, em caso de infecção urinária, que temos 

que investigar por imagem, que temos que mandar para o nefro, por causa do sistema, 

quando na verdade, até um pediatra geral pode fazer esse tipo de investigação e tratar, 

então é uma coisa desnecessária. Você tem uma criança com infecção urinária, que 

você tem que fazer uma uretrocistografia, você tem que pedir para o nefro, porque o 

sistema de saúde não autoriza que o pediatra peça, o que eu acho um absurdo. [...] com 

certeza, tem consulta ai que tem uma fila de espera de dois anos, ai pedimos: Mãe, você 

tem dinheiro pelo menos para fazer uma consulta? Muitas mães acabam arrumando o 

dinheiro, fazendo a consulta e resolvendo e tem até umas clínicas, que quando é 

paciente do posto, eles dão desconto no exame, mas a maioria é fila de espera mesmo. 

[...]eu deixo a mãe orientada, porque como a maioria é coisa ambulatorial, dá para 

esperar e quando é coisa que eu vejo que não dá para esperar eu falo: Mãe, eu não sei 

como nós vamos fazer, porque isso aqui ele tem que fazer logo, só que a fila aqui é dois 

anos, ai eu não sei como a mãe faz para, algumas vão atrás conseguem com ajuda de 

alguma coisa, outras infelizmente não, daí fica a Deus dará” (EP11). 

 

Essa é uma situação explicitada como de engessamento do serviço pela 

burocratização, por meio de protocolos de cuidado. Não se discute sua necessidade; 
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basta lembrar que a prática baseada em evidências vem se tornando consistente no 

cenário mundial. A elaboração de protocolos de cuidado baseados em evidências 

clínicas, amplamente aceitas cientificamente, auxilia na implementação de rotinas de 

cuidado de forma equânime nas diversas unidades de saúde e tenta conferir certa 

regularidade para a prática dos diversos profissionais. Por outro lado, quando a prática 

é contingenciada pelos protocolos estabelecidos, vemos situações como a 

apresentada acima, na qual o profissional tem competência técnica para dar solução 

ao problema de saúde mas fica restrito à sua prática pela norma imposta, ou seja, a 

racionalidade técnica se impõe sobre a sabedoria prática. 

Para contemplar a resolutividade do serviço, a sequência do atendimento 

precisa estar garantida pela oferta de serviços que dêem conta da demanda, o que, 

considerando os diversos relatos dos profissionais aqui apresentados, parece não ser 

o caso. 

Sobre essa questão, Ayres (2004b) alerta para os potenciais e riscos da 

medicina baseada em evidências, quando diz que, se com ela for mais fácil ver, obter 

modos de melhor manejar a singularidade do adoecimento de quem cuidamos, então 

ela estará contribuindo na direção racionalizadora e humanizadora de sua proposição; 

do contrário, se as evidências acumuladas levarem à necessidade de corresponder 

exatamente ao caso que se apresenta correlacionado aos demais casos estudados 

pela comunidade científica, estaremos condenando o manejo clínico a um 

cientificismo problemático, que pode originar as discrasias percebidas em nosso 

estudo a respeito de que tipo de especialista pode solicitar qual exame de apoio 

diagnóstico para estabelecer o manejo de um caso. 

Quando o encaminhamento é para a hospitalização, a criança será atendida na 

UBS, necessariamente encaminhada ao PAC e enviada ao hospital, ou, então, pode 

procurar diretamente o PAC e ser encaminhada ao hospital. Assim, qual é o retorno 

que a UBS recebe sobre a hospitalização de uma criança de sua área adstrita? O 

médico ou enfermeira tem conhecimento que uma criança de sua UBS está 

hospitalizada? Sobre esse aspecto da longitudinalidade do cuidado, os familiares são 

unânimes em dizer que o profissional da UBS não sabe sobre a hospitalização, a não 

ser que eles retornem à unidade para informar, o que demonstra que a comunicação 

entre os serviços é inexistente. O relato a seguir ilustra essa convicção: 
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“Acho que não, pode ser que saiba, porque hoje levamos meu menorzinho lá e minha 

mulher falou que estava [internada], pode ser, não sei se ele lembra” (EA2). 

 

“Antes não sabia, agora pode ser que saiba, porque tem uma moça que trabalha lá no 

posto que me viu aqui, daí ela veio dar uma olhadinha no nenê” (EA8). 

 

 Como podemos apreender nos depoimentos, a informação sobre a 

hospitalização ocorre apenas se o familiar retornar à unidade e relatar que a criança 

está hospitalizada. Não há no município um sistema integrado que comunique ao 

outro quando um paciente de sua área adstrita é atendido em outro serviço, seja 

ambulatório especializado ou hospital. Tampouco no próprio setor saúde existe este 

diálogo, nem deste setor para outros, como preconiza a intersetorialidade. 

Coerentemente com essa percepção dos familiares, os profissionais de saúde têm 

essa compreensão:  
 
“Quando a mãe traz para a unidade, às vezes a criança vai para o PAC, vai para outros 

estabelecimentos, ai vai pela informação da mãe, eu pergunto: E a criança? ‘ah, esse 

mês ele não ganhou peso’, ou ‘ganhou pouco peso’, não o adequado, ou cresceu pouco. 

O que aconteceu, teve alguma intercorrência? ‘Ele esteve internado’ ou ‘teve diarréia, 

teve vômito’, ai com as informações da mãe eu sei” (EP4). 

 

“Sabemos, se ligar, se você ligar você sabe. [...] geralmente ligamos para saber o que 

aconteceu com a criança, porque no outro dia o pediatra vai perguntar, para saber o que 

aconteceu com a criança, como eu trabalho lá também, então, eu sempre tenho esse 

vínculo, daí eu sempre procuro ligar para ver se a criança ficou internada ou não. [...] só 

se a criança está muito grave para ligar, se não também não, se é uma fratura, não 

ligamos para ver se ficou internado ou não” (EP6). 

 

Para estabelecermos ações integradas em saúde, não é suficiente o serviço 

ser referência em saúde para uma família; ele deve também acompanhar as questões 

referentes ao processo saúde–doença de seus membros ao longo do tempo, não 

somente daqueles atendimentos realizados na unidade de saúde, mas como uma 

APS organizadora e coordenadora do cuidado, sabendo quando precisa do auxilio de 

outros serviços da rede, inclusive quando o usuário necessita de hospitalização. 

Ayres (2009b) lembra que, para compreendermos a integralidade sem 

reducionismos, podemos considerar quatro eixos em torno dos quais se identifica a 

ideia de integralidade: eixo das necessidades, eixo das finalidades, das articulações e 



267 
 

 

o das interações. Embora sejam relacionados entre si e guardem certa 

interdependência, percebemos que não são orientadores da prática nos serviços do 

estudo, pois o eixo das necessidades remete à qualidade e natureza da escuta, 

acolhimento e resposta às demandas de atenção de saúde, que, conforme vimos 

anteriormente, não está contemplado, efetivamente, nos relatos apresentados até 

então. O eixo das interações, que se refere à qualidade e natureza das interações 

intersubjetivas no cotidiano das práticas de cuidado, com a construção de condições 

dialógicas entre os sujeitos participantes dos encontros terapêuticos, também não é 

efetivado. 

Em relação aos outros dois eixos, que nos parecem, analisando os 

depoimentos acima, também não estarem sendo contemplados nos serviços de saúde 

do estudo, o eixo das finalidades, diz respeito a graus e modos de integração entre as 

ações de promoção de saúde, prevenção de agravos, tratamento de doenças e 

recuperação da saúde, cujo sentido é o de superar a fragmentação e criar sinergismos 

que aperfeiçoem o desenvolvimento das ações, tanto sob a perspectiva da 

racionalização meios-fins quanto do conforto e conveniência para os indivíduos e suas 

famílias. O eixo das articulações refere-se aos graus e modos de composição de 

saberes interdisciplinares, equipes multiprofissionais e ações intersetoriais no 

desenvolvimento das ações e estratégias de atenção à saúde, cujo intento é criar as 

melhores condições para oferecer resposta efetiva às necessidades de saúde 

segundo uma perspectiva ampliada (AYRES, 2009b). 

Assim, aquilo que é a prática para alguns, “ligar para saber se a criança foi 

hospitalizada”, “enviar a ACS até a residência para saber como está a criança”, 

poderia ser tomada como prática para o conjunto, pois o seguimento do paciente 

permite a criação do vínculo desejado e necessário para o estabelecimento de 

confiança e responsabilização por um determinado usuário, tornando o serviço mais 

efetivo e de qualidade. 

Quando a criança é atendida no serviço de saúde e o profissional considera 

necessário encaminhá-la para hospitalização, providencia as medidas para que isso 

ocorra. Se a família não tem meios para se deslocar até o PAC, aciona a ambulância 

do SAMU para o transporte; caso contrário, é a própria família quem a leva. O 

profissional que avaliou a criança e fez o encaminhamento preenche o formulário 

próprio, descrevendo a situação, e o familiar leva consigo até outro serviço. Chegando 
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lá, será atendido de acordo com a gravidade da situação no conjunto dos demais 

usuários que aguardam por atendimento, como já mencionado. 

Depois dessa ação, o seguimento da criança no serviço de saúde ocorre com o 

profissional solicitando o retorno à unidade, como descrito a seguir. 
 

“Eu peço para as mães me avisarem, eu encaminhei para o endócrino, me avisa, vem 

me mostrar os exames, me falar o que o especialista falou” (EP3). 

 

“Nos encaminhamentos que foram para o PAC eu sempre procuro perguntar, para o 

profissional que está lá à tarde, você recebeu aquela minha criança, como é que ela 

ficou? Só quando ela volta aqui no posto, porque eu deixo anotado quando ela me fala, 

tem consulta tal dia no CRE, daí eu deixo anotado no prontuário, quando ela volta, eu 

pergunto: “Você esteve no CRE, você esteve no especialista?” Ai a mãe que me fala, 

mas o profissional não, do serviço para a unidade, não” (EP5). 

 
“O retorno quem me da é a mãe, muito raro encontrar alguém que escreve, avaliei teu 

paciente, acho que é tal quadro, é raríssimo, isso quem faz é a mãe. Mãe, mandei ele 

para a doutora fulana, lá o que ela achou? Não, ela achou que ele está com tal doença. 

Eu fico sabendo pela mãe. [...] deveria ter, mas o problema é que os colegas não fazem, 

eu tenho assim, retorno de criança que internou no HU, porque criança que internou 

recebe uma cartinha de todos os procedimentos feitos lá” (EP11). 

 

 Na unidade básica de saúde, quando um encaminhamento é necessário, o 

profissional afirma obter o retorno com o familiar da criança e nunca diretamente do 

serviço, tanto no ambulatório especializado quando no PAC e hospital. Mesmo 

reconhecendo a importância desse contato entre profissionais, relatam que essa não 

é a prática de cuidado estabelecida. No serviço de urgência, esse retorno não é nem 

esperado pelos profissionais, que atuam em fluxo único, encaminhando de seu 

serviço para a UBS e/ou hospital. Este é um setor “de passagem”, ou seja, passou 

pelo serviço; não há formação de vínculo de responsabilização com esse usuário: 
 

“Não temos vínculo com a criança, criamos esse vínculo, mas é de maneira informal, não 

temos o vínculo que a unidade tem, acabamos criando de maneira informal, é uma coisa 

que não está certa, na verdade nós também não estamos certos, mas vamos fazer o que 

com essas crianças?” (EP7) 

 

 Outra questão expressa pelos profissionais no serviço de emergência diz 

respeito aos encaminhamentos de sua unidade para o hospital de referência, os quais 
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o município determina sejam realizados pela central de regulação sob os auspícios do 

SAMU, embora, na prática, não funcione como deveria, conforme mencionado a 

seguir: 
 

“O encaminhamento é uma briga, pela pediatria não é tão ruim, porque uma parte dos 

pediatras daqui conhecem os pediatras que fazem plantão lá, vai muito pelo contato que 

tem, e pela clinica aqui, é quase impossível, depende do profissional que está lá e do 

bom humor do plantonista que está lá, isso eu acho que é uma queixa que você deve 

anotar. [...] existe uma coisa que regula que é o SAMU, mas não funciona, infelizmente, 

[...] assim, não é que não funciona, não funciona. Não funciona mesmo! É muito mais 

fácil usarmos apenas como transporte do que como regulador, hoje é quinta-feira, eu sei 

quem está lá [no HUOP], eu ligo, falo que tem uma criança que está assim, assim e 

assim, eles falam que não tem vaga, então eu aguardo, se eu vejo que a criança não 

está bem, eu falo, não da, se essa criança continuar aqui ela vai cair, geralmente eles 

confiam em nós, se está cheio lá, não tem como fazer isso, é muito mais fácil eu entrar 

em contato lá [com o HUOP] e usar o SAMU apenas como transporte” (EP8). 

 

O diálogo descrito por Ayres remete ao entendimento do saber que permeia o 

eixo técnico e avança para a sabedoria prática, para o sucesso existencial, que 

constitui os sujeitos dialógicos, sendo, um dos meios mais poderosos para tanto, a 

linguagem. Assim, o que importa é a intersubjetividade no campo da prática para 

haver compartilhamento de horizontes normativos entre os profissionais e os usuários. 

Cuidar passa pelas competências e tarefas técnicas, mas a elas não se restringe. 

Como vimos, a relação de diálogo não se dá apenas entre profissional e usuário, mas 

entre profissional e profissional, em diferentes esferas do setor saúde; além disso, é 

no modo como se conforma a linguagem de cuidado entre ambos que a efetividade do 

cuidado surgirá. Mais do que a subjetividade na relação entre cuidador e usuário, há, 

também, a intersubjetividade entre cuidadores, que precisa ocorrer como linguagem 

efetiva para resultar numa ação de saúde cujo foco seja o cuidado na perspectiva 

adotada por Ayres (2001, p. 71), de que “cuidar é querer, é fazer projetos, é moldar 

argila. Querer é o atributo e o ato de ser. Cuidar é sustentar no tempo, contra e a partir 

da resistência da matéria, uma forma simplesmente humana de ser.” Segue dizendo o 

autor, cuidar da saúde de alguém é mais do que construir um objeto e intervir sobre 

ele; para cuidar, há que se considerar e construir projetos, sustentados ao longo do 

tempo, sabendo qual é o projeto de felicidade em questão, colocado tanto no ato 

assistencial quanto além dele. A atitude de cuidar vista não como ato parcelar das 
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práticas de saúde, mas expandida para a totalidade das reflexões e intervenções no 

campo da saúde. 

A partir da perspectiva discutida nessa categoria de análise, consideramos que 

a longitudinalidade no serviço está longe de ser efetiva, requerendo ampla 

reformulação no modo de operar a saúde na atenção básica de forma que esse 

atributo possa ser alcançado na atenção à saúde das crianças. 

Na categoria que apresentamos a seguir, abordaremos o atributo da 

integralidade, cuja discussão foi introduzida ao discorrermos sobre a continuidade do 

cuidado considerando que tais princípios não são estanques, mas complementares. 

 
 
7.2.3 A integralidade do cuidado em saúde  
 

 

 Nesta terceira categoria discutimos a integralidade, que trata do atendimento às 

necessidades mais comuns da população adstrita, com a responsabilização pela 

oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde, não somente na atenção 

básica e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais 

que causam doenças (MENDES, 2002). 

 Starfield (2002) argumenta que a integralidade exige que a atenção primária 

reconheça, adequadamente, a grande variedade de necessidades relacionadas à 

saúde do usuário e disponibilize os recursos para abordá-las. A variedade de tipos de 

problemas de saúde na atenção primária é muito maior do que em qualquer outro tipo 

de atenção, sendo mais ampla, portanto, a variedade de todos os tipos de 

intervenção, indicando sua complexidade tecnológica, pois diferentes populações têm 

distintas necessidades. A integralidade da atenção é um mecanismo importante por 

assegurar que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde. 

O papel da APS, de acordo com a autora, é prestar, diretamente, todos os 

serviços para as necessidades de saúde do seu âmbito de resolução e agir como 

orientadora de ações para aquelas necessidades que precisam ser atendidas em 

outros lugares. Não se espera que um único profissional ou serviço consiga, sozinho, 

atender a todas as necessidades de um usuário ou população. Ao contrário, a 

integralidade requer que os serviços estejam disponíveis e sejam prestados numa 

rede de serviços de saúde à disposição dos usuários visto que, nas UBS’s, a 
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variedade de serviços é menor e, assim, os profissionais devem assegurar que seja 

feito um encaminhamento adequado e que sejam prestados os serviços necessários 

ao usuário. 

Para Starfield (2002), a integralidade é julgada a partir de quanto a variedade 

disponível de serviços atende às necessidades que são comuns em todas as 

populações e aquelas comuns à população atendida e, ainda, em que medida esses 

serviços são usados de forma adequada para atender a estas necessidades. 

O profissional de atenção primária tem a responsabilidade de reconhecer tais 

necessidades de saúde e providenciar ou coordenar a prestação de serviços a serem 

realizados em outros locais. Muitos aspectos precisam ser considerados para se 

definir os serviços que serão ofertados, entre eles a disponibilidade de padrões 

estabelecidos nas políticas de saúde, a especificação das necessidades, critérios 

baseados em evidências e o mercado, entre outros. A política resultante dependerá 

de qual dessas abordagens será priorizada (STARFIELD, 2002). 

 A integralidade, como princípio organizativo do SUS, é entendida, de acordo 

com Noronha; Lima; Machado (2008, p. 439), como “um conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 

para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. A ideia é que as 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças não sejam dissociadas da 

assistência ambulatorial e hospitalar voltadas para o diagnóstico, o tratamento e a 

reabilitação. A integralidade também remete à articulação necessária entre as políticas 

de saúde, econômica e social, propiciando atuar nos determinantes do processo 

saúde-adoecimento. 

 Paim (2008, p. 552) cita o estudo de Giovanella et. al. (2002) para definir o 

principio da integralidade, o qual afirma ter sido concebido a partir da Reforma 

Sanitária em quatro perspectivas, as quais reproduzimos aqui: 

 
1) como integração de ações de promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação da saúde, compondo níveis de prevenção primária, secundária e 

terciária; 2) como forma de atuação profissional abrangendo as dimensões 

biológicas, psicológicas e sociais; 3) como garantia da continuidade da 

atenção nos distintos níveis de complexidade do sistema de serviços de 

saúde; 4) como articulação de um conjunto de políticas públicas vinculadas a 
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uma totalidade de projetos de mudanças (Reforma Urbana, Reforma Agrária 

etc), que incidissem sobre as condições de vida, determinantes da saúde e 

dos riscos de adoecimento, mediante ação intersetorial. 

 

 Para o autor, os sistemas de saúde organizados segundo essa perspectiva 

devem incorporar as seguintes premissas: primazia das ações de promoção e 

prevenção; garantia de atenção nos três níveis de complexidade da assistência 

médica; articulação das ações de promoção, prevenção, cura e recuperação e 

abordagem integral do individuo e das famílias. 

 Giovanella e Mendonça (2008) afirmam que a abrangência ou integralidade 

implica o reconhecimento, pela equipe de saúde, de amplo espectro de necessidades 

(orgânicas, psíquicas, sociais) nos limites de atuação dos profissionais de saúde. 

Requer a oferta de serviços preventivos e curativos e a garantia de todos os tipos de 

serviços para todas as faixas etárias, mesmo que esses não sejam oferecidos 

diretamente. A unidade de APS deve assegurar, por meio de encaminhamento, o 

acesso a serviços especializados para consultas e internações e para outros serviços 

de suporte, como internações domiciliares e serviços sociais. 

 Fontoura e Mayer (2006) fazem referência a três conjuntos de sentidos do 

principio de integralidade, a saber: o primeiro, relacionado às práticas dos 

profissionais de saúde; o segundo, referindo-se à organização dos serviços, e, o 

terceiro, às respostas aos problemas de saúde. 

 Para Cecilio (1997), a integralidade deve nortear a prática de cada profissional, 

a organização do processo de trabalho em saúde e as respostas governamentais para 

desenvolvimento de um esforço intersetorial para melhorar as condições de vida. Em 

saúde, deve ser entendida como resultado do trabalho intrassetorial para assegurar 

acesso à finalização do cuidado, tanto na unidade, por meio da equipe de saúde, 

como na rede de serviços, por meio do sistema de referência e contrarreferência. 

 Pinheiro e Guizardi (2004) reportam-se à noção de cuidado como uma ação 

integral, com significados e sentidos voltados para compreensão de saúde como o 

direito de ser (no sentido de Heidegger: ser-aí). Para Luz (2004), é o tratar, o 

respeitar, o acolher, o atender o ser humano em seu sofrimento, em grande medida, 

fruto de sua fragilidade social. A ação integral é também entendida como 

entrerrelações de pessoas, como efeitos e repercussões de interações positivas entre 
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usuários, profissionais e instituições, traduzidas em atitudes como tratamento digno e 

respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo (PINHEIRO; GUIZARDI, 2004). 

 As autoras assumem a integralidade como prática social, o que implica em 

reconhecimento de diferentes visões de mundo, ainda que sua conceituação remeta à 

dimensão da organização da assistência. A compreensão da integralidade não pode 

resultar, exclusivamente, de sua organização técnica, principalmente nos aspectos em 

que tal organização é equivalente à técnica baseada no saber biomédico. Para 

ampliar esta discussão, reportamo-nos a Ayres (2007; 2009c), que, ao abordar os 

limites da racionalidade técnica, afirma que esta se refere a um “como fazer”, não 

integrando suas aptidões o “que fazer”. Trata-se de um desafio que tem, como 

horizonte, não apenas um êxito técnico, o qual diz respeito a relações entre meios e 

fins para o controle do agravo à saúde, mas a um sucesso prático, que se refere ao 

sentido assumido por meios e fins relativos às ações de saúde face aos valores e 

interesses atribuídos ao adoecimento e à atenção à saúde. 

 Mesmo com essa compreensão mais abrangente da integralidade, procuramos 

apreendê-la por meio do mesmo instrumento de coleta de dados, mais voltado para 

ações do como fazer, da racionalidade técnica, conforme praticado e relatado por 

Starfield (2002), pois entendemos que deste modo podemos identificar as formas de 

praticar a integralidade nos diferentes cenários de prática percorridos na coleta de 

dados, mantendo o cuidado como norte. Ou seja, discutir a construção da 

integralidade no espaço público configurado no encontro entre profissional/serviço 

com o usuário/comunidade, edificada no ato de vinculação entre ambos. 

 Assim, de acordo com o instrumento de avaliação primária que norteou a coleta 

de dados do estudo, o PCATool Brasil para crianças (HARZHEIM et al. 2006), 

investigando aspectos de serviços disponíveis e/ou prestados como imunização, 

inclusão em programas sociais, orientações sobre crescimento e desenvolvimento, 

alimentação, hábitos de higiene, prevenção de acidentes, mudanças comportamentais 

e acesso à terapia medicamentosa, podemos apreender a prática da integralidade no 

cotidiano da unidade de APS. 

Desta forma, apresentamos a percepção das famílias sobre a disponibilidade 

de imunização no serviço de saúde que considera referência para o seu cuidado: 
 

“Estão sim, todas em dia [vacinas]” (EA1). 
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“Ele tomou todas lá [vacinas]” (EA9). 

 

 Dos serviços que fizeram parte do estudo, na rede de emergência constituída 

pelos PAC’s, não há serviço de imunização disponível, pois o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), praticado pelo município, é desenvolvido nas UBS e USF. Os 

profissionais de saúde da UBS são unânimes em afirmar que as imunizações, pelo 

menos aquelas que fazem parte do PNI, estão sendo feitas regularmente, com 

interrupções esporádicas por falta do imunobiológico, o que não compromete a 

credibilidade do programa, que funciona com regularidade, quase sem problemas 

técnicos e/ou organizacionais, conforme os relatos abaixo: 
 

“Hoje nós estamos com todas [vacinas], nós tivemos um problema esses dias, que faltou 

no geral, a vacina de febre amarela, mas foram uns quinze dias e já foi solucionado o 

problema” (EP4). 

 
“Tem todas as vacinas disponíveis na rede pública. As especiais são solicitadas via 

protocolo. Para portadores de AIDS as vacinas são centralizadas no posto central” 

(EP10). 

 

“Acho que tem a maioria, só que o calendário do Ministério da Saúde ele difere do 

calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. [...] eu acho que o Ministério da Saúde 

tinha que incluir todas as vacinas da Sociedade Brasileira de Pediatria, porque acho que 

assim a Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a saúde da criança e do 

adolescente é o órgão maior no Brasil, então tudo que eles vão tomar de conduta em 

pediatria eles deveriam consultar a Sociedade Brasileira de Pediatria” (EP11). 

 

 Esse é um serviço que parece funcionar adequadamente sob o ponto de vista 

de ser uma das ações que conferem caráter de integralidade às práticas de saúde, 

pois está disponível na UBS, as pessoas conseguem utilizá-lo e, quando este não faz 

parte da rotina, como as vacinas consideradas especiais, há uma unidade de 

referência para onde o usuário é encaminhado e tem acesso ao serviço. Um dos 

profissionais cita outro calendário de referência para médicos no Brasil, segundo o 

qual acredita que o Ministério da Saúde deveria se guiar para ampliar a cobertura 

gratuita de imunobiológicos no país. Contudo, aqueles incluídos no PNI, como vimos, 

com exceção de ausências esporádicas, estão disponíveis aos usuários dos serviços 

de APS no município onde foi realizado o estudo. 
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 Outro aspecto estudado foi o conhecimento da família a respeito da avaliação, 

realizada pelos profissionais da UBS, para inclusão em programas e/ou benefícios 

sociais instituídos pelo governo, tais como bolsa família, programa do leite e outros. 

Os familiares manifestaram conhecer essa prática, sendo que alguns, inclusive, são 

por ela contemplados: 

 
[A família está incluída no programa estadual leite das crianças] “Só que para pegar eu 

tenho que pesar ele” [mensalmente, na UBS] (EA1). 

 
“Eu uso sim, eu pego o bolsa família dele” (EA8). 

 

“Do programa do leite eu não fui procurar saber, mas acho que fazem. [..] eu fazia lá no 

Santa Felicidade que ela começou pegar leite lá, eu levava todo mês, agora aqui no 

Santa Cruz eu não levei ela nem uma vez, porque a mulher que entrega o leite não me 

explicou direito e eu acho que eles nem pesam ali” (EA11). 

 

 Algumas famílias do estudo não utilizam benefícios governamentais como 

auxílio financeiro, mas aquelas que deles necessitam buscaram esse direito e faziam 

parte do grupo que, no Brasil, recebe o beneficio chamado Bolsa Família, cuja 

avaliação para inclusão é feita rotineiramente pelo serviço social na UBS. Outro 

programa em vigência é denominado Leite das Crianças, benefício concedido pelo 

governo do estado do Paraná, que condiciona o recebimento do leite à avaliação 

mensal das crianças, a qual é realizada na UBS, pela verificação da sua curva de 

crescimento mensal (peso e estatura), como uma das condições para continuar 

recebendo o leite. 

 Mesmo tendo mudado de endereço e de UBS, o familiar informa continuar 

recebendo o benefício do programa do leite. Contudo, não refere a prática da 

avaliação mensal que fazia na outra unidade. Apreende-se, aí, alguma dificuldade de 

comunicação, pois não se considera informado sobre como proceder nessa nova 

unidade, embora não tenha havido descontinuidade do serviço. 

 Este fato nos faz refletir sobre como ocorre a comunicação entre os 

profissionais e usuários do serviço de saúde e, mais uma vez, percebemos que não 

ocorreu o diálogo de cuidado. Como beneficiário de um programa e tendo se 

transferido de uma unidade de saúde para outra, o familiar ainda não conseguiu obter 

informações sobre como proceder para garantir a continuidade do benefício recebido. 
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Talvez os profissionais da unidade ainda não tenham percebido que o serviço precisa 

estabelecer vínculo com os usuários, que a primazia das ações em saúde é dada ao 

ato em si, à maneira de proceder, de se relacionar, pois ainda não houve a 

concretização de um diálogo de cuidado. 

Os depoimentos relacionam o recebimento do benefício social à prática de 

avaliação mensal do crescimento e desenvolvimento da criança na UBS. A esse 

respeito, Prado e Fujimori (2006), em estudo sobre a prática da integralidade 

percebida por meio dos registros em prontuários de saúde, comparando as anotações 

entre UBS e USF, no município de São Paulo, encontraram, a respeito da 

antropometria, a presença de registro em 90% dos prontuários. Na UBS, a prática da 

realização desse cuidado antecede à consulta, sendo realizada por profissionais de 

nível médio; já na USF, foi aplicada durante a consulta médica ou de enfermagem. 

Contudo, encontraram diferença significativa com relação ao preenchimento da curva 

de crescimento e diagnóstico nutricional, sendo maior nas USF. Esses autores 

alertam sobre a importância da ampliação dessa prática, por ser uma das principais 

ferramentas para o controle e acompanhamento da saúde das crianças. A exemplo do 

estudo citado, nas UBS’s pesquisadas, nos prontuários das crianças cujos familiares 

foram sujeitos do estudo, o registro encontrado diz respeito somente ao peso e à 

altura, sem a curva de avaliação do crescimento e desenvolvimento. Aquelas que são 

avaliadas mensalmente, por fazerem parte de um programa de recebimento de 

benefícios sociais, têm um registro à parte do prontuário, o qual, apesar de não 

integrá-lo, vai produzir dados para alimentar o sistema denominado Sistema de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). 

Observamos a integralidade do cuidado nas unidades quando realizam, 

rotineiramente, a prática de avaliação para inclusão em programas sociais, embora o 

registro não seja adequadamente efetuado, pois não permanece junto do prontuário 

de forma que a equipe multiprofissional possa consultar esses dados em atividades de 

seguimento da criança e também por ser realizado enquanto uma tarefa burocrática. 

Em uma reunião de pesagem, todos são orientados em conjunto, em sistema de linha 

de produção, sem encontros relacionais de cuidado. Para os profissionais de saúde, a 

crença a respeito desse aspecto é a mesma dos familiares: esse é um serviço 

disponível nas UBS e tem funcionado para a população: 

 
“Sim, leite das crianças, que são avaliadas aqui e acompanhadas” (EP3). 
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“Programa do leite, bolsa família, e as mães quando tem algum problema mais difícil que 

não conseguem [...] ai, tem o serviço da assistente social, que a gente não acompanha 

muito de perto” (EP4). 

 

“Tem avaliação para incluir no programa do leite e elas são pesadas, tem as reuniões 

para pesagem, que as mães têm que vim para colocar na carteirinha” (EP5). 

 

Os profissionais de saúde conhecem os programas sociais e, mesmo não os 

executando diretamente, sabem que a unidade de saúde presta o serviço. Apenas 

aqueles do PAC, cuja finalidade foi expressa claramente como atenção às urgências, 

não citam essas ações de integralidade do cuidado em seus relatos, pois lá elas não 

são desenvolvidas. 

O segundo relato que ilustra esta discussão nos permite aprender a forma 

como se organiza o trabalho na UBS, ou seja, trabalho fragmentado, sem interação 

profissional/profissional, pois, uma vez entendido que a ação é do serviço social, esta 

não é, então, acompanhada pelos demais. O trabalho em equipe, necessário para 

mudar a relação de cuidado entre profissional e usuário e interprofissional, não se 

estabelece. Nessa realidade, será preciso apreender o cuidado e a integralidade como 

norteadores da prática cotidiana para ressignificar as relações sociais e tensionar as 

relações de produção, reconhecendo o caráter intersubjetivo inerente à condição de 

ser humano em diferentes territórios, na percepção de sua inserção no processo de 

trabalho e nas interações entre sujeitos (PINHEIRO; GUIZARDI, 2004). 

O acesso aos medicamentos é outro aspecto a ser considerado quando se 

avalia a integralidade do cuidado. Assim, procuramos saber das famílias se os 

medicamentos prescritos estiveram acessíveis, gratuitamente, na unidade de saúde 

ou em outro local de fácil acesso: 

 
“Algumas vezes tem que comprar. Tem alguns remédios que não tem no posto, só 

comprado mesmo. [...] esses da doença dela, de febre, tosse, sempre dão remédio que 

tem no posto” (EA2). 

 

“Alguns têm vezes que não tem. [...] o outro precisou de xarope, não lembro o nome do 

remédio que ele precisou, não tinha no posto daí fui pegar na farmácia básica, também 

não tinha, daí eu comprei” (EA5). 
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“A farmácia lá fica aberta só até a uma da tarde. [...] daí tem que esperar o outro dia para 

você ir lá e pegar o medicamento. [...] porque não é sempre que nós temos condições de 

comprar” (EA8). 

 

A maior parte dos familiares entrevistados informa conseguir a medicação na 

“farmácia” (dispensário de medicamentos) da UBS e, quando isso não ocorre, 

procuram na farmácia básica do município e, diante de uma segunda 

indisponibilidade, a compram, embora relatem dificuldades para tal em função do 

preço. Como vimos anteriormente, a prática dos profissionais é instituir a terapêutica 

com os medicamentos disponíveis na rede básica; contudo, nem sempre é possível 

resolver um problema de saúde com esses medicamentos. Assim, perguntam à 

família se ela tem condições de conseguir o medicamento e o receitam, mesmo 

cientes de que este não está disponível no serviço público. Para aqueles sem 

condições de comprar, ocorrem os chamados internamentos sociais. 

Um fator limitante é o horário de funcionamento do dispensário de medicação 

da UBS, acessível aos usuários apenas na parte da manhã; quando a consulta ocorre 

à tarde, e o medicamento não é conseguido, a criança terá que iniciar a terapêutica 

apenas no dia seguinte, quando a família irá ter  acesso a esse serviço, pois, muitas 

vezes, o deslocamento até a farmácia básica se constitui em empecilho por exigir 

transporte, implicando em custos econômicos. 

Os profissionais procuram restringir as indicações de medicamento não 

disponíveis ao mínimo daquilo que receitam e não há na cesta básica do município: 
 

“Olha, na unidade hoje, a gente poderia falar que 99% da medicação de rotina que usa 

para o tratamento das crianças, têm” (EP4). 

 

“Não, muitas vezes fazemos o caminho inverso, procuramos saber o que a unidade 

dispõe para você tratar, mas alguns medicamentos não têm como, então você tem que 

perguntar se a mãe tem como comprar. Na verdade aqui, nós temos um âmbito muito 

pequeno de doenças, que é amigdalite, essas coisas que acabamos resolvendo aqui, 

mas que nem essas doenças que não melhoram, é difícil, você tem que pedir para ela 

conseguir de outra maneira, fazemos esse caminho inverso, vemos o que tem para 

poder tratar” (EP5). 

 

“Porque às vezes acabamos fazendo aquela internação social, tem pacientes que às 

vezes não tem condições de comprar um antibiótico que não tem na rede, você acaba 

tendo que deixar internado por causa disso” (EP9). 
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Ao adotarem a prática de procurar contemplar as terapêuticas com aquilo que 

está disponível gratuitamente, os profissionais acabam assumindo em seu cotidiano a 

integralidade, pois de nada adianta avaliar e prescrever uma terapêutica sabendo que 

a família não irá adotá-la por falta de dinheiro. Por outro lado, quando percebem que 

não será possível instituir o tratamento com os medicamentos disponíveis, procuram 

adotar outras práticas de cuidado, como a denominada pelos entrevistados de 

internação social ou, ainda, prescrever o que está disponível e, mediante a 

possibilidade de aquisição por parte da família, recomendar a compra daquele não 

disponível na rede. 

Sobre esse aspecto do cuidado parece-nos que a integralidade é entendida 

como uma construção coletiva, que ganha forma e expressão no espaço de encontro 

entre os diferentes sujeitos implicados, a que se referem Guizardi e Pinheiro (2004). 

Assim, nota-se que a integralidade orienta a prática quando há recusa à objetivação 

dos sujeitos e abertura ao diálogo que, no tocante à possibilidade de aquisição dos 

medicamentos a serem prescritos, parece estar ocorrendo. 

Conhecer e/ou utilizar outros programas existentes na unidade de saúde 

também nos auxilia a apreender a integralidade do cuidado. Assim, incluímos em 

nossa avaliação a percepção do familiar sobre a existência ou utilização de programas 

nas unidades de referência para seus cuidados de saúde, aspecto que se mostrou 

frágil, pois poucos familiares referiram conhecer ou utilizar outros programas ou ações 

da UBS. Foram lembrados o planejamento familiar e a puericultura, conforme 

mencionado a seguir: 

 
“Para mim o planejamento familiar” (EA6). 

 

“Eu peguei um tempo [anticoncepcional], mas agora precisava de receita, ai tinha que 

consultar para pegar receita, ai eu não fui mais, eu comecei comprar, porque eu não 

tenho tempo para consultar” (EA9). 

 

“Não, só consulta quando precisa e puericultura” (EA10) 

 

Outros mencionaram não conhecer programas ou ações de saúde da unidade; 

apenas as consultas médicas quando delas precisam. Esse é um aspecto que 

demonstra fragilidade da integralidade do cuidado, pois, embora todos tenham levado 
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suas crianças para receber vacina na unidade de saúde, ao citarem as ações de 

atenção à saúde, não se referem a este cuidado oferecido pela unidade. Ainda, o 

protocolo existente, de liberação do medicamento após consulta médica e 

fornecimento da receita, foi citado como fator impeditivo, fazendo com que a usuária 

comprasse o medicamento. Esse fato levou-a a desvincular-se da rede de cuidado da 

UBS, pois seu vínculo era mantido pela possibilidade de obtenção gratuita do 

medicamento e, a partir do momento em que este foi condicionado à consulta, a 

necessidade de estar na unidade, ainda de madrugada, para obter a senha de 

atendimento e lá permanecer para poder consultar fez com que desistisse do serviço. 

Sobre esse aspecto, é importante trazer a discussão abordada por Guizardi e 

Pinheiro (2004) a respeito da compreensão da integralidade superar a forma 

tradicional de fazer políticas, no campo da saúde, por meio de modelos, os quais 

requerem condições ideais e quase nunca se realizam completamente. Ainda, o 

usuário do serviço percebe e expressa isso claramente quando remete à 

burocratização do serviço para conseguir o medicamento, pois vimos como ocorre o 

acesso à consulta médica em discussão anterior e como se dá o encontro de cuidado. 

A partir do referencial da integralidade, é possível superar a forma de fazer política 

que subordina a prática à tecnocracia, com regras e disciplinas externas ao campo da 

saúde, produzindo cisões e assimetrias nos processos de trabalho, muitas delas 

negativas, provocadas pelas relações de saber e poder no cotidiano dos serviços. 

Assim, o que os usuários percebem quando procuram analisar a atenção integral diz 

respeito tanto às condições estruturais do sistema quanto ao acesso a certas 

tecnologias e medicamentos. E, muito mais do que isso, abordam a forma como se 

efetiva a relação entre quem oferece o serviço e quem dele necessita. 

Ainda para compor a integralidade do cuidado, Starfield (2002) propõe 

considerar as orientações do serviço de saúde para os encontros de cuidado com as 

famílias das crianças que procuram as unidades ou mesmo qual o seu foco durante as 

orientações familiares em visitas domiciliares. As orientações para manter a criança 

saudável incluem alimentação, higiene, sono e repouso, lazer, entre outras. Sobre 

esse aspecto, os familiares disseram que: 

 
“Pergunta, ele fala que tem que dar bastante fruta, bastante verdura, ele até brigou 

comigo porque eu tirei ele do peito com quatro meses, mas porque eu não tinha bastante 

leite” (EA1). 
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“Da sim, ela falou que não era para dar leite de vaca para ele, era para dar NAN, sobre 

alimentação ela dá.[...] de higiene ela também falou, só de soninho não, foi a enfermeira 

na puericultura” (EA8). 

 

“Sim, a médica sempre orientou a dar, porque eu trabalhava e eu ia ter que parar de 

amamentar ela orientou a dar o leite NAN que é o melhor, leite de vaca é leite, mas o 

NAN é mais indicado para ele, como ele é um neném pequeno. E a F. [enfermeira] 

sempre orientou, qualquer dúvida que eu tenho eu procuro ela, porque eu tenho 

confiança” (EA10). 

 

 Percebe-se que, na puericultura, o enfoque nos atendimentos consiste na 

orientação sobre alimentação saudável, tanto pelos médicos quanto pelos 

enfermeiros. No último relato, o familiar refere-se à enfermeira da UBS, citando o 

vínculo de confiança estabelecido com a mesma, pois o profissional foi considerado 

acessível pelo usuário, o qual afirma que, sempre que tem dúvidas, procura por ele. 

 O profissional, por sua vez, relata abordar esses temas em seus encontros de 

cuidado nas unidades de saúde, ao contrário daqueles que atuam nos PAC’s e 

focalizam suas ações na queixa principal: 

 
“Não digo que todas, mas assim quando é rotina mesmo eu faço, eu falo independente 

do problema ser aquele, quando não é agudo o caso, daí quando é rotina eu faço” (EP3). 

 

“Hoje uma grande parte das crianças tem tudo registrado em prontuário, todas as 

orientações que nós passamos para a mãe, da importância da higiene, da alimentação, 

trazer na puericultura, trazer no pediatra, cuidado com anemia, a fase, a alimentação rica 

em ferro, frutas e sucos ricos em vitaminas para potencializar a absorção do ferro, então 

tudo isso nós fazemos” (EP4). 

 

“Aqui o que eu vejo é muito dente cariado, toda vez que vem criança com dente cariado 

eu já falo, tem que escovar o dente, mãe traga aqui no dentista, tem dentista para 

criança, piolho tem muito, higiene, alimentação, é difícil eu falar para dar todos os tipos 

de alimentos, você tem que ir trabalhando conforme você enxerga aquela mãe, mas 

principalmente higiene eu abordo bastante” (EP5). 

 

 A prática da integralidade do cuidado, no que diz respeito ao modo de abordar 

as orientações sobre os itens elencados acima, parece ocorrer com regularidade nas 

abordagens tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Embora um dos profissionais 
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tenha verbalizado que aborda essa temática, nas consultas de rotina, quando a 

criança não tem um problema agudo, argumentamos que cada encontro de cuidado 

deve ser aproveitado para aproximar a família da unidade e, portanto, essa é uma 

prática que precisa ser repensada no sentido de adequar aquilo que pode ser 

abordado, não desperdiçando, assim, o encontro terapêutico, focando somente no 

atendimento para a queixa principal, embora saibamos ser isso também importante. 

Starfield (2002) diz que a integralidade parece ser prejudicada quando um profissional 

enfatiza o manejo de uma doença e não as necessidades de um paciente como um 

todo. 

 Prado e Fujimori (2006), sobre orientações para alimentação, em estudo 

comparativo entre registro de práticas na UBS e USF, encontraram que os 

profissionais não fazem registros nos prontuários sobre aleitamento materno e 

alimentação das crianças, o que dificulta o acompanhamento e evolução das mesmas; 

vale mencionar que também observamos este comportamento nos registros de 

atendimento das crianças deste estudo. 

 Outro aspecto fundamental, sobretudo pelos elevados índices de causas 

externas motivando as hospitalizações, e também sendo causa de morbidade, 

consiste nas orientações para prevenção de acidentes. Apresentamos depoimentos 

para ilustrar essa experiência: 

 
“A enfermeira. [...] olha faz tempo que eu não fui, na última consulta eu não fui, faz duas 

que eu não fui, eles mandam cuidar com fogo, tomada, essas coisas” (EA6). 

 

“Sim na puericultura com o enfermeiro do Floresta” (EA7). 

 
“Nós ganhamos já no hospital manuais, manuais até 6 meses, até 1 ano, então isso já 

levamos daqui” (EA10). 

 

 Além de se referirem à puericultura com o enfermeiro na unidade de saúde, 

prática amplamente reconhecida como bem sucedida, um dos familiares cita o 

recebimento de manuais de orientação sobre cuidados com as crianças, parte de um 

programa do município denominado “Programa Ninar”, implantado em 1998. Com 

ampla cobertura de nascimentos nos hospitais do município, esse programa prioriza 

as imunizações para BCG e hepatite B, realizadas ainda na maternidade, antes da 

alta da díade mãe-bebê, e ainda presenteia a mãe com uma frasqueira contendo 
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produtos para higiene do recém-nascido e do coto umbilical, com a carteira de saúde 

da criança, cópia da DNV para o registro do nascimento em cartório e o manual citado 

pelo familiar, com orientações sobre cuidados com o bebê até os seis meses de vida. 

O segundo manual, dos seis meses até um ano, será recebido na consulta de 

puericultura na UBS, no seguimento da criança. 

 Esta pode ser considerada uma prática com enfoque na integralidade, pois 

envolve ações preventivas, realizadas no hospital, vinculadas à UBS, direcionando o 

cuidado de seguimento do recém-nascido a uma unidade de referência já ao 

nascimento, cadastrando-o para a continuidade do cuidado na UBS. 

 Os profissionais concordam com os familiares assumindo que orientar para a 

prevenção de acidentes não faz parte de sua rotina de cuidados, pois a maioria não 

aborda esse assunto, independentemente de atuar na UBS ou no PAC, de ser médico 

ou enfermeiro: 

 
“Não e também não é prioridade, mas assim todo acidente doméstico que chega eu 

enfoco na consulta, todos eu notifico porque além de notificar tem que chamar o 

conselho tutelar, mas se é acidente doméstico, por exemplo a criança estava na cama e 

caiu, ai eu oriento, oriento bem quais os riscos, o que pode acontecer, mas é direcionado 

a aquela hora, não no geral, que nem criança constipada, eu faço toda uma lista do que 

era bom ela comer, e também reforço a necessidade de acompanhar com um pediatra” 

(EP2). 

 

“Eu peco nessa parte, de acidentes eu não costumo [orientar]” (EP3). 

 

“No caso do bebezinho, infelizmente orientamos mais o incentivo ao aleitamento 

materno, as vantagens do leite materno, os benefícios que traz, mas observamos que 

tem muitas mães que, no coto umbilical, as vezes, coloca outras coisas, nós orientamos 

não colocar. É só o álcool 70%, mais nada, chupeta não é indicado, mas muitas mães 

usam, então cuidado com o cordãozinho da chupeta, com saquinho de plástico o bebê 

sufoca, queda, criança pequena, as vezes o irmãozinho menor quer pegar, se vai pegar, 

que fique sob supervisão de um adulto, sentado num local baixo, se não vai cair de 

altura, quando vai trocar, então deixar as coisas separadinhas para não ter que buscar, 

quando for maiorzinha, cuidado com cabo de panela, com tomada, com pecinhas de 

brinquedo que pode engolir” (EP4). 

 

 Não é prioridade, diz o profissional, mas deveria ser. As estatísticas 

amplamente divulgadas mostram que esse é um importante fator de risco para 
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crianças, os quais devem ser direcionados para cada fase do crescimento e 

desenvolvimento. Não abordá-los impede o acesso ao conhecimento sobre a 

prevenção desses riscos e, nesse sentido, o encontro com os profissionais de saúde é 

uma excelente oportunidade de cuidado para esses aspectos. 

 Procuramos ainda apreender, como fator que promove a integralidade do 

cuidado, como são dadas as orientações para a família sobre maneiras de lidar com 

problemas de comportamento das crianças, tais como desobediência às 

determinações maternas e/ou paternas, quando têm atitudes que a família considera 

erradas, quando fazem “manha”, entre outros. Os familiares, em sua maioria, 

disseram não receber tais orientações: 

 
“Eu não tive nenhuma explicação lá, tive mais do outro maior, que do outro teve 

acompanhamento até quase os quatro anos, ensinavam bastante coisa, como que tinha 

que falar de certos assuntos, como falar não para a criança e a hora de falar não, do 

outro maior eu tive mais acompanhamento” (EA6). 

 

“Não, nunca tive esse comentário, até quando o M. nasceu eu levei ele para consultar e 

falou que ele não tinha nada, mas tinha ciúmes do irmão” (EA10). 

 

 O cuidado só pode existir na medida em que presssupõe uma ação mútua, 

marcada pela manutenção da relação social e pela aceitação do compromisso que a 

institui, de acordo com Guizardi e Pinheiro (2004). Assim, o cuidado só é possível se 

há condições para a concretização de um diálogo e, a respeito desse aspecto, como 

vemos nos depoimentos acima, isso não ocorreu. 

 Sobre essa mesma abordagem, durante os encontros de cuidado, os 

profissionais, em sua maioria, também dizem não tratar do assunto; contudo, aqueles 

que o fazem, geralmente iniciam a abordagem relacionada a uma queixa da mãe, não 

como prática cotidiana dos momentos assistenciais, conforme vemos a seguir: 

 
“Chego a falar de psicologia, que nem quando a criança quer muito alguma coisa, 

quando chora, você não pode fazer tudo que ela quer, eu converso com a mãe sobre 

isso, porque elas falam que a criança chorava muito, estava nervosa, eu converso com a 

mãe sobre isso, a criança esta muito desobediente, eu não encaminho tudo pra 

psicóloga não, eu chego a conversar, até tem pais que vem só falar disso, na verdade, 

aqui no consultório, tem muita consulta disso, a criança esta muito nervosa, então eu 

oriento, quando uma criança esta muito rebelde ou não quer comer, você tem que extrair 
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das crianças o que elas gostam, você não pode continuar fazendo o que as crianças 

querem, você tira da criança o videogame, ela gosta de videogame então não vou mais 

te dar, na cabecinha ela não quer ficar sem aquele videogame então ela vai acabar 

fazendo, são pequenas punições para maus comportamentos, porque não pode bater na 

criança, você não pode deixar de castigo, porque não é por esse lado, não levar no 

parquinho que ela gosta, então tirar essas coisa para ela aprender na verdade, daí 

desligar a TV na hora de comer, essas coisas assim” (EP3). 

 

“Eu acabo tendo que abordar, porque geralmente é queixa da mãe, e nós estamos 

vivendo num mundo que está a beira do caos, aqui vem muita criança, que você vê que 

é falta de limites mesmo, e as vezes tem aquele problema não sabe quem é o pai, não 

sabe quem é a mãe, é criado pela avó, isso acaba gerando vários transtornos 

psicológicos na criança, para não dizer psiquiátricos mesmo, então eu acabo atendendo 

e dando orientação por conta disso, o próprio familiar traz esse problema. [...] ai é um 

problema, porque assim, a criança que é bem educada, ela chega no consultório e não 

incomoda ninguém, em compensação as que são mal-educadas, você chama a atenção, 

você chama a atenção da mãe e não adianta nada, tem mãe que bate na criança, tem 

mãe que chama atenção, mas você vê que não é uma mãe que tem muita firmeza. [...] 

agora mesmo eu atendi uma que bateu na criança, porque ela foi mexer no meu 

carimbo, ai eu falei: Óh mãe, não pode bater em mão de criança não. Ah porque doutor? 

Porque ele vai ser cirurgião, vai tremer de tanto apanhar na mão e não vai conseguir 

operar, entendeu, eu sempre oriento a mãe, mãe bater não é o melhor castigo, ele gosta 

de computador? Gosta. Então tira o computador dele uma semana, tem que dar esse 

tipo de orientação, porque tem muita mãe aqui que não sabe como punir a criança” 

(EP11). 

 

 A prática de orientação para comportamentos estranhos àqueles que a família 

espera que a criança tenha não é tarefa fácil em uma sociedade que ainda considera 

que castigar a criança seja solução para educá-la. O próprio profissional expressa 

dificuldade em lidar com o assunto, quando não o empurra para outro, conforme 

citado, “encaminho para o psicólogo ou para o psiquiatra” ou ainda para o 

neurologista. Educar dá trabalho e nem sempre a família está disposta a assumir esse 

encargo da educação de seus filhos. O profissional, no momento da consulta, busca 

fornecer orientação; entretanto, mais como prática de valores pessoais do que 

seguindo uma linha de orientação teórica a respeito do comportamento, a qual não 

necessita e não deve dominar o encontro, mas pode nortear a discussão para 

obtenção de uma mútua responsabilização sobre esse aspecto do cuidado. 
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 Embora tenham mencionado a orientação dada aos familiares sobre não bater 

em crianças para educá-las, é preciso mais ênfase dos profissionais de saúde a 

respeito desse item face aos altos índices de violência contra a criança, amplamente 

veiculados em periódicos científicos e na mídia em geral. É preciso fortalecer o vínculo 

entre o familiar e o profissional para que essa discussão possa se traduzir em 

melhores práticas para a educação infantil. Durante momentos de observação na 

UBS, identificamos  mais de uma situação em que o acompanhante da criança usou 

de violência contra a mesma pelos mais diversos, fúteis e improcedentes motivos, tais 

como querer que a criança permanecesse sentada e em silêncio, por esta desejar ir 

ao banheiro ou tomar água. 

 Para o alcance da integralidade do cuidado, os profissionais precisam melhor 

se preparar com vistas a transformar as práticas de cuidado familiar para uma 

educação sem violência, atentando para isso em em todos os momentos de contato 

com as famílias, pois estamos falando da educação de uma sociedade, o que se inicia 

por aqueles a quem estamos assistindo na unidade de saúde quando assumimos 

nosso fazer com responsabilidade, vínculo e efetividade para com o usuário do 

serviço. 

 O último aspecto avaliado no sentido de apreender a integralidade do cuidado 

diz respeito às orientações sobre mudanças do crescimento e desenvolvimento da 

criança, sobre o que esperar de cada uma destas fases, tais como, quando a criança 

vai sentar, engatinhar, caminhar, controlar os esfíncteres, entre outras. Os familiares 

que receberam essas orientações informaram tê-las recebido do enfermeiro, na 

puericultura. Quanto aos profissionais, também eles não costumam realizar essa 

abordagem como rotina de cuidado; aqueles que o fazem relatam que: 

 
“Ah isso eu cuido bastante, faz parte, eu já observo bastante, já oriento o que ela tem 

que esperar, se engatinhar, se andar, se está correto, para estimular” (EP3). 

 

“Eu falo para a mãe que é para ela marcar a puericultura com o enfermeiro, que ele faz a 

pesagem, a medição, mas que todo mês traga para eu também fazer a avaliação do 

desenvolvimento” (EP5). 

 

 Esse aspecto do cuidado, assim como todos os demais itens de orientações 

aos familiares sobre o cuidado com as crianças, são realizados apenas por alguns dos 

profissionais, de forma esporádica, não como rotina. 
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 Moreira e Goldani (2010), em estudo sobre o atual contexto epidemiológico e 

demográfico com foco na criança, abordam que o cuidado às crianças envolve, 

necessariamente, características de seu desenvolvimento que, se não forem 

abordadas, afetarão sua saúde e desempenho na vida adulta. Enfocam a importância 

da vigilância a questões como oportunidades de aprendizagem, monitoramento de 

alterações de comportamento, prevenção de acidentes, identificação de violência 

familiar como fundamentais para a promoção da saúde e parte importante do adulto 

no qual a criança se transformará. 

 O estudo desenvolvido por Prado e Fujimori (2006), com enfermeiros e 

médicos que atuam na APS, investigando o conhecimento e as práticas relacionadas 

à vigilância do desenvolvimento da criança, evidenciou que 60,2% dos médicos e 

58,2% dos enfermeiros apresentavam conhecimento satisfatório sobre o assunto; 

porém, quanto à aplicação prática, apenas 21,8% das mães haviam sido indagadas 

sobre o desenvolvimento de seus filhos e 14,4% tinham sido orientadas sobre como 

estimulá-los, reforçando a necessidade de incluir essa prática no cotidiano do cuidado. 

As autoras reforçam a ideia de que a definição política do modelo técnico-assistencial 

norteia a prática dos profissionais e, por conseguinte, o resultado dos cuidados 

prestados, referindo que em USF, os recursos humanos disponíveis e a dinâmica de 

trabalho em equipe favoreceram a prática de ações com caráter mais completo de 

cuidado, as quais consideram imprescindível para a concretização do princípio da 

integralidade. 

 No estudo de Fontoura e Mayer (2006) acerca do conhecimento dos 

profissionais enfermeiros a respeito da integralidade em saúde, as pesquisadoras 

concluem que, de modo geral, os sentidos e benefícios que norteiam a integralidade 

ainda não têm a generalização nem a visibilidade necessárias para que haja inserção 

deste princípio nas práticas dos profissionais. Referem que para favorecer a 

integralidade é necessário que o atendimento seja amplo e desfragmentado, de forma 

que os profissionais se relacionem com sujeitos empoderados, contribuindo, assim, 

para melhorar a qualidade e obter resolutividade no cuidado. 

 Para Starfield (2002), o ponto crucial para que possamos exercer a 

integralidade requer que determinemos a frequência das necessidades de saúde da 

população a ser atendida e que estabeleçamos a variedade de serviços para atender 

àquelas necessidades que ocorram de forma suficientemente frequente, possibilitando 
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aos profissionais a atualização de sua competência em lidar com elas e, assim, 

oferecer esses serviços quando houver necessidade. 

 A integralidade pode ser avaliada de duas formas: apreendendo-se a 

disponibilidade de uma variedade de serviços e pela determinação da extensão em 

que os serviços foram prestados (STARFIELD, 2002). Buscamos entender como 

esses dois aspectos são desenvolvidos nas unidades do estudo, por meio das 

atividades elencadas ao longo dessa discussão, quando pudemos ver que algumas 

são melhor desenvolvidas que outras. 

 Como observamos, atender aos requisitos para exercer a integralidade do 

cuidado não é tarefa fácil, mas precisa ser perseguida como meta pelos profissionais 

e pela unidade de saúde. Quando não há o reconhecimento das necessidades dos 

usuários, o que pode ser verificado por subdiagnósticos sistemáticos de problemas 

comuns na população ou por evidências da falta de recebimento ou prestação dos 

serviços indicados na população de pacientes em unidades de APS, constatamos que 

a integralidade não se faz presente enquanto diretriz das ações de cuidado. 

 Em seguida, trazemos os três atributos da atenção básica – coordenação, 

família como unidade de cuidado e orientação comunitária, agrupados sob a mesma 

categoria de análise. 

 

 

7.2.4 Sobre a coordenação, a família como unidade de cuidado e a orientação 
comunitária 

 

 

 Na definição do princípio da coordenação, Mendes (2002) refere que esta 

implica na capacidade de garantir a continuidade da atenção, por meio da equipe de 

saúde, com o reconhecimento dos problemas que requerem seguimento constante. A 

respeito da focalização na família, argumenta que implica considerá-la como sujeito 

da atenção, o que exige a interação da equipe de saúde com esta unidade social e o 

conhecimento integral de seus problemas de saúde. Quanto à orientação comunitária, 

implica o reconhecimento das necessidades familiares em função do contexto físico, 

econômico, social e cultural em que vivem, exigindo uma análise situacional das 

necessidades de saúde das famílias sob a ótica da saúde coletiva. 
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 Segundo Giovanella e Mendonça (2008), para que a atenção integral seja 

garantida, os serviços de APS devem assumir a responsabilidade pela coordenação 

das diversas ações e serviços necessários para atender necessidades menos 

frequentes e mais complexas. Assim, a coordenação é considerada outro atributo 

essencial da atenção primária, exigindo a capacidade de garantir a continuidade da 

atenção na rede de serviços. Mencionam, como elementos necessários para que a 

equipe de APS exerça a coordenação, tecnologias de gestão da clínica, mecanismos 

adequados de comunicação entre profissionais e registro adequado de informações. 

 Não foi o que encontramos em nosso estudo, visto que, muitas vezes, os 

encaminhamentos são realizados verbalmente, sem registro documental para que o 

outro profissional, que venha a receber o usuário para dar continuidade ao cuidado, 

possa obter informações da primeira abordagem. Além disso, o profissional que presta 

o atendimento ao paciente encaminhado não dá o retorno ao profissional da UBS que 

fez o encaminhamento, ou seja, não há diálogo inter-profissional, conforme podemos 

apreender nos relatos: 

 
“Não, nós temos aqui o controle só do destino do paciente, entrou, a data e o diagnóstico 

e o destino, foi para o São Lucas, foi para o Salete. A central de leitos deu o número da 

reserva, deu o leito hospitalar, controlamos para onde vai, nós aqui, depois o que 

aconteceu com esse paciente, se evoluiu a óbito, se deu alta, se trabalha um médico lá e 

aqui, aquele caso assim, mas o serviço em si não” (EP1). 

 

“As vezes, nem sempre. Fica sabendo pela família, pelas ACS’s. O hospital não avisa. 

Não manda encaminhamento de alta. A UOPECCAN (hospital de câncer) é a única que 

faz, com orientações para os curativos para os atendimentos de acompanhamento” 

(EP10). 

 

 As autoras acima citadas referem, como essência da coordenação, a 

disponibilidade de informações acerca de problemas prévios, requerendo a existência 

de prontuário de acompanhamento longitudinal do paciente e seu retorno ao 

generalista após encaminhamento a profissional especializado. Entretanto, aprende-

se que este atributo de atenção primária não ocorre como prática nos serviços do 

estudo. 

 Starfield (2002) diz que existem poucas informações que fornecem uma base 

para decidir o que pode ser adequadamente diagnosticado e manejado pelo médico 
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de atenção primária e o que requer encaminhamentos para outros níveis de atenção, 

dividindo os encaminhamentos em dois grandes grupos: de curta duração, para 

receber aconselhamento, orientação ou um segundo parecer e, de longa duração, 

envolvendo interrupção significativa ou mesmo abandono do paciente por parte do 

profissional para o cuidado na APS. 

 O que observamos nas unidades do estudo, como motivo mais frequente de 

encaminhamentos, é a necessidade de apoio diagnóstico ou procedimento de 

tratamento que o médico da APS não dispõe na unidade, fazendo parte do primeiro 

grupo. Assim, após obter esse cuidado, o usuário deveria retornar à unidade para dar 

continuidade ao seu cuidado de saúde pelo profissional da UBS, o que não ocorreu. 

Não há seguimento do paciente pela equipe da APS; este somente busca o cuidado 

em situação aguda de doença ou diante da agudização de um problema crônico. 

Evidencia-se que são feitos mais encaminhamentos para diagnóstico do que para 

atenção continuada. 

 Starfield (2002) lembra que a coordenação é essencial para a obtenção dos 

demais atributos de atenção primária, pois a longitudinalidade perderia seu potencial, 

a integralidade não seria efetiva e o acesso de primeiro contato seria apenas uma 

função administrativa. A essência da coordenação é a disponibilidade de informações 

a respeito de problemas e serviços anteriores e o reconhecimento daquela informação 

na medida em que está relacionada às necessidades do atendimento no presente. 

Para que isso ocorra, é necessário o desenvolvimento de sistemas organizados de 

serviços de saúde, com integração da atenção em diferentes níveis e locais de 

prestação de serviços. 

 Como discutimos anteriormente, nem todos os problemas de saúde dos 

usuários podem ser resolvidos no âmbito da unidade de APS, significando que as 

pessoas terão que buscar esse cuidado em outras unidades do sistema de saúde, o 

que pode ocorrer por meio de processos de encaminhamento ou por conta própria, 

quando o usuário procura diretamente outra unidade na rede de assistência à saúde 

da população. Outro aspecto da coordenação diz respeito ao fato de haver, na equipe 

de APS, a necessidade de integrar ou coordenar os serviços prestados por diferentes 

membros da equipe de profissionais. 

 Em uma prática em que não há trabalho em equipe como norteador das ações 

em saúde, mas, sim, a justaposição de diversos profissionais, cada um procurando 

cumprir suas tarefas de forma isolada, com a coordenação de profissional como 
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gerente do serviço e não das ações de atenção à saúde, o que ocorre é que não há 

diálogo entre os profissionais, ou seja, coordenação no sentido de integrar os 

serviços, a qual, segundo Starfield (2002), não é a prática nas unidades do estudo. 

 E como vai ocorrer a coordenação de forma prática nas unidades de saúde? 

Quando o profissional da atenção básica necessita de uma consultoria, de 

acompanhamento ou intervenção em curto prazo, a comunicação necessária entre o 

cuidador na UBS e aquele para o qual foi feito o encaminhamento pode se resumir à 

natureza das recomendações ou atenção prestada, com qualquer instrução especifica 

que seja necessária para o que o profissional da APS reassuma o cuidado e propicie 

a atenção continuada. Quando faz parte do manejo continuado de um problema 

específico por outro especialista, o desafio da coordenação é ainda maior porque 

requer um contínuo processo de diálogo entre dois níveis de atenção. Já no interior da 

unidade de saúde, será necessária a mudança nos microprocessos de trabalho em 

saúde, com foco no trabalho em equipe. 

 O registro detalhado e claro no prontuário é um elemento facilitador para a 

coordenação, pois auxilia no reconhecimento de problemas prévios ao momento do 

atendimento, especialmente se o período entre as consultas foi longo ou se foi 

atendido por um profissional diferente em cada uma delas, o que ocorre com 

frequencia em nossos serviços de saúde. Outro aspecto facilitador é a informatização 

das unidades, com acesso dos profissionais aos dados em computador e podendo 

imprimir as orientações; assim, inclusive a comunicação com o usuário de serviço é 

favorecida. Interações medicamentosas também podem ser facilmente identificadas 

num programa de perfil de medicamentos, segundo Starfield (2002). 

 Em nossa realidade, o profissional da atenção primária não tem tido a 

centralidade na atenção ao paciente/sujeito. Nem por parte do cotidiano de atenção 

dos profissionais, nem como política de saúde no município. Sabemos que o manejo 

de doenças tem se tornado mais e mais complexo, com mais oportunidades para 

diagnóstico, intervenção e mais especialização. Contudo, a fragmentação do cuidado 

também aumenta e o usuário segue sendo visto como “um fragmento” e não como um 

todo integrado a um ambiente e a uma família e comunidade, com determinantes que 

condicionam seu processo de viver e adoecer. Para mudar essa realidade é preciso 

que tenhamos profissionais norteados por uma diretriz de coordenação do cuidado, 

com o foco da atenção centrado no usuário, regida pelo trabalho em equipe, com uma 
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APS que articule a integração das ações de saúde de forma a evitar a fragmentação 

do cuidado. 

 Assim, alcançar a coordenação é um desafio para os profissionais de APS 

devido à multiplicidade de motivos para encaminhamento, às dificuldades técnicas de 

transferência e ao reconhecimento de informação geradas em diferentes lugares por 

distintas pessoas. Quando os pacientes consultam em outros locais, seja mediante 

recomendação do médico da UBS ou por conta própria, percebemos a ausência de 

troca destas informações como prática entre os profissionais, restando apenas 

aquelas fornecidas pelo próprio usuário. Em nossa realidade, a partir da apreensão 

dos dados, constatamos que a coordenação do cuidado por parte dos profissionais da 

APS é inexistente, requerendo um esforço conjunto dos gestores do setor saúde e dos 

profissionais para a transformação dessa realidade. 

 Sobre a centralidade do cuidado na família, Giovanella e Mendonça (2008) 

lembram ser preciso considerar o contexto e a dinâmica familiar para avaliar como 

responder às necessidades de cada membro, ou seja, conhecer cada integrante da 

família e seus problemas de saúde e estes no contexto familiar. A centralização na 

família resulta quando o alcance da integralidade fornece uma base para a 

consideração dos pacientes em seus ambientes, quando a avaliação das 

necessidades considera o contexto familiar e sua exposição a agravos de saúde e 

quando o desafio da coordenação da atenção se defronta com recursos familiares 

limitados (STARFIELD, 2002). 

 Para que isso ocorresse nas unidades do estudo seria preciso mudar o enfoque 

assistencial de unidade básica de saúde para unidade de saúde da família, 

considerando todas as diferentes concepções que as envolvem e, de fato, praticando 

ações programáticas em substituição às ações pontuais de atendimento de demanda 

espontânea para agravos agudos, com enfoque na prevenção dos problemas, 

embasado no diagnóstico da realidade de saúde da comunidade adstrita. 

Quanto à orientação para a comunidade, de acordo com Giovanella e 

Mendonça (2008), implica conhecer as necessidades de saúde da população adstrita 

em razão do contexto econômico e social que a envolve, a distribuição dos problemas 

de saúde e dos recursos disponíveis na comunidade, assim como a participação da 

comunidade nas decisões sobre saúde. Para Starfield (2002), todas as necessidades 

de saúde dos pacientes ocorrem em um contexto social e o reconhecimento das 

mesmas requer o conhecimento desse contexto. Ou seja, a APS deve utilizar 
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habilidades epidemiológicas e clínicas de forma complementar para pensar os 

programas que atendam às necessidades específicas de saúde de uma população 

definida. 

Segundo a autora citada, uma abordagem orientada para a comunidade aplica 

métodos da medicina clínica, epidemiologia, ciências sociais e pesquisa e avaliação 

de serviços de saúde para definir e caracterizar a comunidade, identificar seus 

problemas de saúde, modificar programas para abordagem dos mesmos, de modo a 

monitorar a efetividade do cuidado. Para que isso ocorra, é preciso definir a população 

eletiva para a atenção, certificar-se de que ela esteja ciente que a unidade de saúde 

assumiu a responsabilidade por seus serviços de saúde, ou seja, é a definição e 

caracterização da comunidade de forma que os não usuários dos serviços não sejam 

sistematicamente excluídos. Em seguida, é preciso identificar as necessidades de 

saúde desta população cadastrada, incluindo os indivíduos ou grupos que raramente 

buscam atenção, para, então, preparar a unidade para o atendimento dessas 

necessidades e monitorar a efetividade de suas ações, envolvendo os atributos da 

longitudinalidade e integralidade. 

 Sabe-se que as necessidades de saúde são diferentes entre distintas 

comunidades. Podem ocorrer microáreas de risco por diversos motivos, incluindo 

diferenças reais na morbidade devido a variadas exposições ambientais ou variação 

na unidade médica que, por sua vez, resultam em diferentes propensões à 

hospitalização devido aos mesmos problemas. As diferenças sistemáticas nas 

hospitalizações por problemas que se acredita serem passíveis de prevenção ou 

tratáveis, em um estágio inicial, de forma a evitar a hospitalização, sugerem a 

existência de necessidades de saúde que não estão sendo adequadamente atendidas 

em algumas comunidades (STARFIELD, 2002). 

 Esta autora cita uma diversidade de estudos realizados nos Estados Unidos, no 

Canadá e na Europa acerca dessa temática. Entretanto, aqui, queremos destacar um 

estudo realizado com crianças (HALFON5 et al., 1996 apud STARFIELD, 2002) 

demonstrando que aquelas que residiam em locais cujo número de médicos de APS 

era maior tinham metade da chance de recorrer a uma unidade de emergência como 

fonte de atenção primária, em relação às crianças de locais onde o número de 

médicos de APS era mais baixo. Desta forma, o uso da unidade de emergência, 

                                                
5 HALFON, N. et. al. Routine emergency department use for sick care by children in the United States. 
Pediatrics. v. 98, n. 1, p. 28-34, 1996. 
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particularmente quando a necessidade de atenção não é urgente, pode se constituir 

em medida da adequação da organização e prestação de serviços para atender às 

necessidades da população. Assim, qualquer serviço com taxas de hospitalização 

mais altas do que o esperado para problemas sensíveis à atenção ambulatorial 

deveria, de acordo com a autora, examinar seus serviços ambulatoriais para 

determinar se estão adequados no que se refere à oferta de atenção necessária na 

comunidade. 

 No município do estudo, o foco do cuidado na atenção primária ainda está 

centralizado nas unidades básicas de saúde, no modelo tradicional, com trabalho 

centrado na figura do profissional médico, com agendamento de consultas, sem ações 

programáticas norteando a prática do trabalho em equipe, a qual também não existe 

como cotidiano de cuidado. O foco não está, portanto, centralizado na família, na 

concepção de atributo de APS apresentada até aqui, a partir do referencial de Starfield 

(2002). Como discutimos anteriormente, as doenças respiratórias que motivaram as 

hospitalizações são definidas como condições sensíveis ao cuidado ambulatorial, o 

qual, nestes casos, parece não ter sido efetivo uma vez que as famílias procuraram as 

unidades de saúde, não obtiveram resolutividade, procuram as unidades de 

emergência para problemas não urgentes e, apesar de todas estas tentativas, não 

obtiveram os resultados esperados para as necessidades de saúde de suas crianças, 

culminando com a hospitalização. Os dados sinalizam para a necessidade de uma 

reformulação da atenção à saúde das crianças nas unidades pesquisadas nesta 

investigação e também, ousamos dizer – a partir da percepção de que a porta de 

entrada no serviço de saúde ocorre pela unidade de emergência, na rede de atenção 

à criança no município como um todo. 

No Brasil, a proposta de implementação de unidades de saúde da família, 

conforme discutimos em nosso referencial teórico, é a de tornar essas ações 

abrangentes, como estratégia de atenção primária. Entretanto, no município em que a 

pesquisa foi efetuada isso ainda não se concretizou face à existência de apenas oito 

unidades de ESF, seis no meio rural e, duas, no urbano. Isso mostra que o foco do 

cuidado ainda está centrado na patologia, na atenção ao usuário com caso agudo que 

procura a unidade, não considerando as necessidades da família, mas a queixa que o 

leva a buscar o ato terapêutico. 

Realizar o planejamento de ações programáticas a partir do perfil 

epidemiológico e social da comunidade, após o levantamento de seus problemas, 
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também não á e prática vigente que norteia as ações de saúde nas unidades de APS 

estudadas. Assim, o atributo derivativo de atenção primária, denominado orientação 

comunitária, também não foi observado como norte da prática de cuidado. 

É preciso refletir sobre a fragilidade com que os atributos da atenção primária 

estão presentes no cotidiano das ações de saúde, com vistas a transformá-la, tanto 

sob a ótica das atividades dos profissionais e das mudanças individuais que devem 

advir dessa reflexão, quanto das práticas institucionais e das mudanças 

organizacionais necessárias para sustentar um novo processo terapêutico, que 

considere a acessibilidade, a longitudinalidade, a integralidade, a coordenação dos 

serviços, o foco na família e a orientação comunitária. 

 Na próxima unidade de análise, apresentamos o caminho percorrido pelas 

famílias na busca de atenção à saúde de suas crianças, por meio da exposição dos 

mapas falantes realizados pelos familiares e sua interpretação, assim como os 

depoimentos oriundos da questão geradora de debate utilizada na dinâmica. 

 



296 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

7.3 O caminho percorrido pelas 

famílias em busca de atenção 

à saúde para suas crianças 

com sintomas respiratórios 
 



297 
 

 

7.3 – O caminho percorrido pelas famílias em busca de atenção à saúde para 

suas crianças com sintomas respiratórios 

 

 Para compreender a trajetória da família em busca de cuidado para sua criança 

doente, no que se refere aos tipos de serviços procurados, como foi o acesso, o 

acolhimento, a integralidade, a vinculação e responsabilização pelo cuidado, se o 

encontro terapêutico ocorreu segundo a racionalidade técnica ou contemplou o 

sucesso prático, em busca do horizonte relacional, da abrangência dos projetos de 

felicidade de profissionais e usuários, utilizamos a dinâmica mapa falante na obtenção 

dos dados. 

 Por termos feito uma análise da trajetória percorrida pela família de forma 

inversa, ou seja, do hospital para o primeiro serviço procurado em busca de cuidado, 

os problemas de saúde que motivaram a internação já estavam definidos a priori. 

Optamos pelo agrupamento das doenças respiratórias, como descrito anteriormente, 

considerando o elevado índice de morbidade e mortalidade em crianças menores de 

cinco anos e também por esses agravos estarem incluídos nas relações de causas 

sensíveis à atenção ambulatorial, ou seja, aquelas que nos permitem avaliar a 

qualidade de atenção básica por meio desse indicador. 

 A forma como se deu a dinâmica para coleta de dados foi descrita no capítulo 

do método, mas, aqui, queremos ressaltar que foi desenvolvida de forma prazerosa 

para os familiares acompanhantes no contato com a pesquisadora. As 

acompanhantes das crianças sentaram-se ao redor de uma mesa, na presença da 

pesquisadora, de forma descontraída e realizaram seus desenhos; inicialmente 

expressaram receio sobre sua qualidade, mas, após a explanação da pesquisadora 

de que a estética dos desenhos não era o fator principal, mas, sim, a descrição do 

caminho percorrido, o fizeram com contentamento e falaram sobre eles 

espontaneamente, assim que proposta a questão geradora de debate. Não era um 

grupo já existente; foi formado para a elaboração do mapa falante, instrumento de 

coleta de dados. Esses familiares descobriram pontos em comum em suas 

experiências. Suas crianças estavam presentes no mesmo ambiente, sob supervisão 

de uma aluna e de outros familiares, presentes na unidade por ocasião do horário de 

visitas. Os encontros ocorreram na parte da tarde e foi solicitada à equipe de 

enfermagem que prolongasse o horário de visitas de forma que esses familiares 
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pudessem colaborar, permitindo, assim, um momento de relaxamento às cuidadoras 

para que participassem da dinâmica. 

 Apresentamos as características de cada participante dos encontros de 

construção do mapa falante, com três familiares acompanhantes em cada um, 

identificadas pelas siglas da dinâmica acrescidas de números, como no exemplo a 

seguir: mapa falante um, acompanhante um – MF1A1; mapa falante dois, 

acompanhante um – MF2A1. 

- MF1A1: tem vinte anos, é mãe de uma menina de seis meses, sua única filha, 

possuía o ensino médio incompleto, desempenhava atividades domésticas em sua 

residência, vive junto com o pai da criança. Durante o dia, a criança frequenta a 

creche. A renda familiar, de dois salários mínimos, é oriunda do trabalho do 

companheiro como encarregado de limpeza, numa empresa de transporte rodoviário 

interestadual; tem eletrodomésticos como geladeira, fogão a gás, televisão, chuveiro 

elétrico e máquina de lavar emprestada. A família não tem animais domésticos. 

Moram em casa alugada, de alvenaria, com dois cômodos, quarto, sala/cozinha e 

banheiro, em área residencial, com água encanada, esgoto da rede oficial, 

eletricidade, com coleta de lixo regular em três dias da semana, rua pavimentada com 

asfalto, uma escola pública em frente, creche ao lado de sua casa, unidade básica de 

saúde também em frente, centro comunitário próximo, mas não participam das 

atividades que são desenvolvidas neste local e pela associação de moradores, 

também próxima. Seu meio de transporte é ônibus coletivo. 

- MF1A2: tem vinte e cinco anos, é mãe de um menino de um ano e seis meses, com 

ensino fundamental incompleto, desempenhava atividades domésticas em sua 

residência, tem três filhos (mais dois meninos, um com seis e outro com nove anos), 

foi primípara aos 16 anos, vive com o pai das duas crianças mais novas. A criança 

que está hospitalizada não frequenta a creche porque tem muitos episódios de 

agravos respiratórios e, por isso, ela prefere mantê-lo em casa. A renda familiar é de 

um salário mínimo, advinda do trabalho do companheiro como pedreiro. A casa tem 

eletrodomésticos como televisão, fogão a gás, chuveiro elétrico, rádio, máquina de 

lavar. Moram em casa própria, de alvenaria, num conjunto habitacional construído 

pelo município, pagando R$ 34,00 reais mensais durante setenta e dois meses. A 

casa tem quatro cômodos, dois quartos, sala, cozinha e banheiro, em área residencial, 

com água encanada, fossa, eletricidade, coleta de lixo regular, três vezes na semana. 

Possuem um cachorro que não circula dentro da casa. A rua onde sua residência está 
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localizada é de terra batida, não é próxima a serviços como creche, escola, centro 

comunitário, unidade básica de saúde, hospitais, associação de moradores e 

farmácias. 

- MF1A3: Não conseguimos completar os dados de caracterização desse familiar em 

função de ter recebido alta hospitalar no dia seguinte à realização da dinâmica e sua 

residência não foi localizada para uma visita posterior a essa atividade. 

- MF2A1: tem vinte e cinco anos, é mãe de uma menina de um ano e três meses, 

ensino médio completo, trabalha como garçonete, tem somente este filho, é casada 

com o pai da criança. Durante o dia, a criança fica na creche. A renda familiar é de 

dois salários mínimos. Na casa há eletrodomésticos como geladeira, televisão, fogão 

a gás, chuveiro elétrico, rádio, máquina de lavar roupa, centrifuga e computador. 

Moram em casa alugada, de alvenaria, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e 

área de serviço, em área residencial, com água encanada, fossa, eletricidade, coleta 

de lixo regular em três dias na semana, em rua de terra batida; a família possui dois 

cachorros que permanecem fora de casa. Tem acesso a serviços como escola, 

creche, farmácia, centro comunitário, associação de moradores e PAC II. O meio de 

transporte da família é ônibus coletivo. 

- MF2A2: tem vinte anos, é mãe de uma menina de quatro meses e quinze dias, 

ensino médio completo, é recepcionista, mas, no momento, estava desempregada, 

desempenhando as tarefas domésticas. Tem somente um filho e é casada com o pai 

da criança. É ela quem cuida da criança em casa. A renda familiar é composta apenas 

pelo salário do marido: dois salários mínimos. A família possui eletrodomésticos como 

geladeira, televisão, fogão a gás, chuveiro elétrico, rádio, máquina de lavar roupa, 

centrifuga e computador. Residem em casa alugada, de alvenaria, com dois 

cômodos, sendo um quarto, uma sala/cozinha, um banheiro e lavanderia. A área é 

residencial e industrial, tem água encanada, esgoto, eletricidade, coleta de lixo 

regular em três dias da semana, a rua é de terra batida; não tem animais 

domésticos. Os serviços aos quais têm acesso são escola, creche e centro 

comunitário. Os meios de transporte utilizados pela família são ônibus coletivo e 

motocicleta. 

- MF2A3: tem vinte e um anos, é mãe de uma menina de três anos, ensino médio 

completo, trabalha como telefonista, tem um filho somente e vive junto com o pai da 

criança em união estável. Durante o dia, a criança fica na creche e a renda familiar é 

de dois salários mínimos. A família possui eletrodomésticos em casa como 
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geladeira, televisão, fogão a gás, chuveiro elétrico, rádio e computador. Moram em 

casa própria, de alvenaria, com quatro cômodos, sendo dois quartos, sala, cozinha, 

banheiro e lavanderia, em área predominantemente residencial. A moradia tem água 

encanada, fossa, eletricidade, coleta de lixo regular três vezes por semana, 

pavimentação asfáltica; possuem um cachorro e têm acesso a serviços como escola, 

creche e associação de moradores. Os meios de transporte utilizados pela família 

são ônibus coletivo e carro. 

 O perfil das famílias que participaram dessa dinâmica se desenhou da 

seguinte forma: os familiares participantes foram todos do sexo feminino, as crianças 

tiveram idades entre menos de seis meses a três anos; a idade dos acompanhantes 

variou de 20 a 25 anos de idade; sua escolaridade variou de ensino fundamental 

incompleto ao médio completo, com predomínio deste último; a ocupação mais 

frequente foi a referente a trabalhos domésticos e na área de serviços; apenas uma 

tinha mais de um filho; todas tinham um companheiro que vivia com a família; o 

cuidador da criança era a mãe, na maior parte dos casos, e também pessoas da 

creche; a renda familiar predominante foi de dois salários mínimos; todas tinham os 

eletrodomésticos considerados bens de consumo necessários. A maior parte morava 

em casa alugada, de alvenaria, com tamanho médio de quatro cômodos, em área 

residencial, com água encanada, eletricidade, fossa ou esgoto, coleta de lixo regular 

em três dias na semana; aquelas que tinham animais os mantinham fora de casa; a 

maioria das casas estava em bairro sem pavimentação. Havia acesso a serviços 

públicos como escola, creche, unidade de saúde, centro comunitário e associação 

de moradores, contudo não participavam destas últimas, bem como não o faziam 

nos conselhos de saúde. As unidades de referência para essas famílias são as UBS 

do Jardim Floresta, dos bairros Palmeiras, Los Angeles, Morumbi e Santa 

Felicidade. 

 Todas as crianças foram hospitalizadas por agravos respiratórios, após terem 

passado por serviços na atenção básica, seja na unidade básica de saúde, na 

unidade de emergência ou em serviços ambulatoriais privados. Algumas procuraram 

mais de uma vez por estes serviços, em intervalos de tempos diferentes, mas todas 

têm, em comum, o fato de terem procurado a unidade de saúde quando do 

surgimento de sintomas respiratórios e/ou febre, nas primeiras horas após seu 

aparecimento. 
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Apresentamos, em seguida, o mapa falante de cada uma das participantes e 

seus depoimentos sobre o caminho percorrido em busca de cuidado para sua 

criança, tecendo nossas considerações sobre cada um deles, à luz dos referencias 

que norteiam nosso estudo. 

MF1A1 procurou, primeiramente, pela unidade de saúde de referência de seu 

bairro, em seguida, pelo serviço de emergência e, por fim, foi encaminhada ao 

hospital para internação de seu filho, conforme o mapa abaixo. 

 

FIGURA 1 – Mapa falante produzido por MF1A1. 

 

Essa mãe nos relata que, em um intervalo de quinze dias, procurou por um 

dos serviços de saúde por sete vezes, ou seja, primeiro foi a um serviço de 

prevenção, para ministrar a vacina para o vírus H1N1, em seguida a criança 

começou a apresentar febre intermitente, de acordo com o relato da mãe, que, no 
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dia seguinte, procurou a UBS. Não havia médico no serviço e, então, foi orientada a 

procurar o PAC, onde conseguiu atendimento. Saiu desse local com uma receita, 

que foi contestada no próximo serviço procurado, a farmácia, pelo funcionário que a 

atendeu, colocando em dúvida a prescrição médica. Essa, portanto, não foi seguida 

e a família, percebendo que não havia melhora da criança, procurou novamente um 

serviço de saúde, agora o ambulatório do HU, no qual foi atendida por mais três 

vezes até culminar na hospitalização, conforme relato a seguir: 

 
“Antes da vacina da gripe A ela já estava com o peito carregado, já estava com um 

pouco de tosse, ai no dia 23 ela tomou a vacina, a partir do momento que ela tomou a 

vacina, ela tomou era 5 horas da tarde, ai a noite ela começou a ter febre, trinta e nove, 

trinta e oito e meio, todos os dias. Nas últimas semanas é assim, dá dois dias, ai para 

dois, dá três dias, para três, é assim. [...] levei ela no posto do Palmeiras. O doutor não 

estava atendendo, a enfermeira que atendeu ela mandou levar no PAC. Chegou lá no 

PAC, quem atendeu foi a doutora M. que mandou dar inalação com 5 gotinhas de 

berotec e mandou levar ela para casa, nós passamos na farmácia para comprar esse 

berotec, ai o farmacêutico falou que 5 gotinhas para ela que é bebê que tem só 6 meses 

é muito porque ele acelera a respiração, não sei e ai ele falou que era muito forte para 

ela, que ia fazer mal, que ele não podia ir contra a palavra de uma médica, mas ele 

achava isso, nós compramos, fomos para casa, fizemos a inalação com soro só, ela não 

melhorou, trouxemos ela no hospital, a primeira vez, aqui no HU, se eu não me engano 

era o doutor F. que estava e o residente era o doutor L., o doutor L. falou que era para 

dar só 2 gotinhas de berotec na inalação com 3ml de soro, mandou-nos para casa, 

porque aparentemente ela estava bem, aparentemente ela não tinha nada, ela ri, ela 

brinca, ai eu levei ela para casa de novo, mas continuou dando, ai não peguei ficha, ele 

só olhou ela e disse que aparentemente ela estava bem e que se desse febre era para 

dar Dipirona e ela reage bem a Dipirona, deu febre, deu Dipirona passou, sabe, mas só 

que duas vezes por dia geralmente dá febre, 38, 39ºC, ai agora essa última vez, ela 

estava indo na creche, mas ontem eu fui buscar ela na creche, ontem eu fui mais cedo, a 

coordenadora falou que ela estava com febre de novo, ai eu liguei para o meu marido e 

trouxe ela para cá. [...] viemos direto para cá, fizeram os exames tudo de novo, mas 

nunca da nada, dessa vez deu um pouquinho alterado o exame de sangue, mas eles 

não tem certeza do que pode ser, porque ela estava com febre, eles resolveram deixar 

ela em observação para ver se vai dar febre, se levo para casa dá febre tudo de novo, ai 

amanhã eles vão fazer os exames de novo” (MF1A1). 

 

A mãe menciona a febre como causa do problema que levou a criança à 

hospitalização. Contudo, no registro do prontuário, além da febre a esclarecer, há 



303 
 

 

descrição dos sintomas respiratórios e também a prescrição de medicação para os 

mesmos, iniciada ainda no PAC, com solicitação de inalação para a criança. 

O primeiro problema percebido é a crença da mãe que a vacina tenha sido a 

causa do problema de saúde de sua criança pois não verbaliza, em momento algum, 

ter sido orientada, por qualquer um dos profissionais de saúde que a atenderam (e 

foram pelo menos cinco diferentes, entre médicos e enfermeiros) sobre as reações 

vacinais ou mesmo sobre complicações esperadas quanto à administração desse 

imunobiológico. 

Em seguida, ao procurar a unidade de saúde como primeira opção, não 

encontrou o profissional que desejava – o médico, para avaliação de sua criança, 

tendo sido orientada, pelo enfermeiro da UBS, a procurar o serviço de emergência. A 

partir daí, não retornou mais à UBS, procurando sempre pelo serviço de emergência 

ou diretamente pelo ambulatório do hospital, rompendo-se, portanto, o vínculo com a 

UBS. 

Sobre esse aspecto, Barros e Sá (2010) argumentam que o usuário quer ser 

atendido e, para tanto, percorre os caminhos em busca dos serviços. Assim, não se 

trata de entender ou buscar explicações sobre os motivos que o levam a dirigir-se ao 

serviço de emergência ou ao hospital, mas, sim, perceber que a UBS e/ou USF não 

estão sendo capazes de acolher e dar uma resolução adequada às demandas em 

um tempo passível de ser tolerado pelo usuário. 

Outro aspecto diz respeito à comunicação entre médico e familiar e ao vínculo 

estabelecido com este, no qual a confiança não havia se estabelecido, pois, assim 

que o funcionário da farmácia questionou a prescrição, ela deixou de ser cumprida. 

Esse é um problema de amplo espectro na sociedade brasileira, com um número 

expressivo de farmácias cuja prática consiste de venda de medicamentos por conta 

própria, sem prescrição médica e, ainda, em tentativas de substituir os 

medicamentos prescritos por similares. Assim, quando a confiança no profissional 

não foi estabelecida, quando uma relação de vínculo entre profissional e familiar não 

se concretizou, ao primeiro questionamento sobre o que foi prescrito, a família 

abandonou a terapêutica proposta. 

Essa quebra de confiança foi reafirmada quando, logo a seguir, num próximo 

atendimento médico, o profissional discordou da terapêutica inicialmente proposta, 

alterando-a, o que reforça a ruptura da confiança no profissional que fez o 

atendimento junto ao serviço de emergência. Contudo, um diagnóstico não foi 
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estabelecido e a criança retornou para casa apresentando os mesmos sintomas que 

motivaram a procura por cuidado médico. Como a demanda permaneceu, retornou 

para nova consulta e, então, foi hospitalizada. 

No estudo de Kovacs et al. (2005), com o objetivo de conhecer a 

acessibilidade às ações básicas entre crianças atendidas em serviços de pronto-

socorro, os autores reconstruíram a trajetória de contatos com unidades de saúde no 

evento atual e caracterizaram vínculos com a atenção básica e adequação da 

morbidade ao perfil organizacional dos serviços. De forma similar, portanto, ao que 

estamos investigando nesse estudo, com a diferença de que partimos da unidade de 

internação. Encontraram, como resultados, que apenas 15,2% dos agravos que 

motivaram demanda infantil requeriam potencial tecnológico condizente com a 

capacidade assistencial da unidade utilizada. Mencionam, como pontos de conflitos 

entre a demanda e a oferta de serviços, quatro possibilidades: a primeira, de que a  

criança apresente uma manifestação aguda em dia ou horário no qual a UBS está 

fechada, tornando mais adequada a demanda para serviço de emergência; a 

segunda diz respeito ao conflito de horário entre o funcionamento da UBS e a 

jornada de trabalho dos pais, o que faz com que não possam levar a criança à UBS 

e, assim, procurem pela emergência; a terceira implica a organização do 

atendimento, vínculos entre usuário e equipe e/ou profissional e expectativas quanto 

à capacidade do serviço de satisfazer necessidades imediatas; e, por fim, o acesso 

geográfico como impeditivo ou limitante do acesso ao cuidado. Assim, parece-nos 

que estas possibilidades, com exceção da última, que não foi manifestada pela 

família, estiveram presentes na trajetória desse caso em particular. 

Em seguida, trazemos o mapa falante produzido por MF1A2, a qual relata ter 

por hábito procurar atendimento diretamente na unidade de emergência, alegando 

que sua criança apresenta, com frequência, crises respiratórias e que em sua 

unidade de saúde as fichas de consulta são distribuídas às sextas-feiras para a 

semana seguinte. Assim, segundo ela, já sabe que se a criança apresentar sintomas 

respiratórios, não adianta procurar a unidade de saúde, pois lá não encontraria 

atenção médica. Procura diretamente a unidade de emergência, o que, segundo ela, 

costuma resolver o problema de saúde da criança; contudo, em suas duas últimas 

experiências, retornou para casa com a medicação prescrita e a criança teve piora 

do quadro respiratório, retornando ao PAC, de onde foi encaminhada ao hospital, 

conforme desenha no mapa abaixo. 
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FIGURA 2 – Mapa falante produzido por MF1A2. 

 

Como podemos perceber no desenho, a unidade de atenção básica sequer 

aparece como serviço de saúde que costuma buscar para o cuidado de sua criança, 

pois o vínculo já foi rompido em outras situações que antecederam esta última 

hospitalização; ou, ainda, pode ser que este vínculo tampouco tenha sido formado 

face às limitações de acesso e também a não percepção da integralidade do sistema 

e longitudinalidade do cuidado. O relato da mãe descreve seu itinerário em busca de 

cuidado para a saúde de sua criança: 

 
“[O posto do bairro] Floresta. Lá é assim, temos que ir na sexta-feira para pegar ficha, 

tem que estar lá para enfrentar fila, a fila é enorme. Pega ficha na sexta-feira para 

consultar na outra semana, a semana inteira da outra semana. [Costuma levá-lo pra 

atendimento nesta UBS] Sim, só quando é uma coisa mais simples, que não é igual ele 

que ataca a respiração, eu levo reto no PAC, nem levo no posto, porque no posto tem 

que pegar ficha na sexta-feira, não adianta chegar lá com o piá mal dizendo que vai 

consultar, que não vão consultar. [...] lá [no PAC], como ele chega bem atacadinho, na 



306 
 

 

hora ele é atendido, já leva ele lá para dentro e atende ele na hora, é rapidinho.[...] agora 

já é a segunda vez que aquela doutora D., eu vejo o piá atacadinho assim, já sei que tem 

que levar e tem que interna lá no PAC, ai é a segunda vez que eu chego lá na consulta, 

que é com ela e ela fala: “ah, vou dar inalação, vou dar remédio e você pode ir para casa 

que seu filho está bem”, e já é duas vezes que eu falo, “não vou levar meu filho para 

casa, ele não está bem, tem que internar ele aqui para tomar antibiótico”. “Não, ele está 

bem pode levar”. Ai, quando é de tarde, eu trago o piá sem respiração e ele tem que ir 

para o oxigênio, e ela não interna o piá, e os outros internam deixam quietinho lá no 

PAC, tomando antibiótico, remédio e inalação, e ela não, é a segunda vez que isso 

acontece. [...] Deus me abençoe que eu não precise mais consultar lá, mas se eu chegar 

lá e perguntar quem é a pediatra e disserem que é a doutora D. eu vou falar que não 

quero, ponha outra, porque ela eu não quero, que é a segunda vez que eu paro aqui por 

causa dela, porque se ela tivesse internado o piá cedo, eu não precisava parar aqui 

[hospital]. “Não, está bom. Pode levar para casa”, daí piora, aí de tarde, vê que está mal, 

tem que vim para cá” (MF1A2). 

 

O primeiro aspecto que queremos discutir é o de que o familiar conhece como 

é o acesso em sua UBS, ou seja, que funciona com agendamento, para consultas 

de rotina. Quando há um problema de saúde já instalado e não é dia de obter fichas 

de consulta, ele nem chega a procurar pelo serviço. Identificamos uma barreira de 

acesso gerada pela forma como o serviço se organiza e, mais do que isso, uma 

ruptura entre as demandas familiares e aquilo que o serviço oferece; isso fica claro 

diante da crença da mãe que sua criança seja portadora de um distúrbio respiratório 

crônico, que ainda não sabe exatamente qual é, e, na UBS, os profissionais sequer 

têm ciência das hospitalizações da criança. 

No estudo de Barros e Sá (2010), sobre o processo de trabalho em saúde e a 

produção do cuidado em USF, os autores encontraram, como limitantes do 

acolhimento, aspectos como: o predomínio, na organização do trabalho, de 

consultas e procedimentos individuais; dicotomia entre assistência e prevenção, 

visível nos agendamentos de consulta, pois o médico destina sua agenda para 

consultas e, o enfermeiro, para procedimentos; foco de atenção nos usuários que se 

enquadram nos cuidados ofertados, provocando o encaminhamento de outros para 

fora do sistema. Os autores alertam que estes aspectos se refletem na busca pelos 

serviços de emergência. 

Isso foi o que ocorreu com a família a que estamos nos reportando nesse 

momento do estudo. Assim, o fazer dos trabalhadores de saúde está muito mais 
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direcionado para procedimentos do que para o cuidado, para a produção de vínculo, 

autonomia do usuário, ou seja, para operar com base em tecnologias leves. 

Nas duas vezes em que a família procurou a unidade de emergência para a 

consulta médica, emerge uma questão a ser discutida, a qual diz respeito ao que o 

familiar deseja como cuidado médico e o que, efetivamente, ocorre. Discutimos 

anteriormente a importância da comunicação para o encontro de cuidado e as 

consequências, para o usuário, quando não há diálogo. Novamente esse aspecto 

aparece no texto, ou seja, o descompasso no diálogo, em ouvir o outro, entender o 

que deseja como projeto de felicidade e empenhar sua racionalidade prática para 

conseguir atingir o sucesso do encontro terapêutico. Não só houve ruptura no 

encontro, mas também, um desejo, por parte do familiar, de que um determinado 

profissional não faça mais parte de sua vida. 

Franco e Mehry (2006) referem que a resolutividade na atenção básica está 

ligada ao recurso instrumental, ao conhecimento técnico dos profissionais, à ação 

acolhedora, ao vínculo estabelecido com o usuário e ao significado que se dá na 

relação profissional/usuário, o que sugere o encontro de sujeitos. A baixa 

resolutividade está também atrelada, segundo os autores, ao exercício hegemônico 

de uma clínica centrada no ato prescritivo e na produção de procedimentos, em ação 

substitutiva da prática que valoriza a clínica como exercício ampliado de múltiplos 

profissionais, na relação com o usuário. Assim, o exercício da clínica, traduzido em 

atos de fala, de escuta, em que o diagnóstico ganha a dimensão do cuidado, foi 

substituído pelo ato prescritivo, numa relação sumária entre profissional e usuário. 

Em seu estudo, Kovacs et al. (2005) identificaram ter sido pequena a 

utilização do serviço ao qual a criança estava vinculada para o atendimento do 

problema de saúde atual e que a preferência se deu pelas unidades de maior 

densidade tecnológica, fato semelhante ao observado neste estudo. Sobre esse 

aspecto, Franco e Mehry (2006) apresentam uma reflexão sobre o excesso de 

encaminhamentos para especialistas e o alto consumo de exames, tornando os 

serviços pouco resolutivos. Afirmam que a assistência não considera as diversas 

dimensões do usuário, sujeito pleno, que traz consigo subjetividades, uma história 

de vida, as quais também são determinantes do seu processo saúde e doença. 

O modelo médico procedimento-centrado que vem sendo operado nos 

serviços coloca a consulta médica como centro do trabalho em saúde, o que foi 

evidenciado nos depoimentos dos familiares como prática nas unidades de saúde 
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pelas quais as famílias passaram em busca de cuidado. É bem isso que a população 

busca: a consulta médica, pois são anos de um mesmo modelo de cuidado em 

saúde. Esta hegemonia médica na determinação da produção de serviços de saúde 

faz que os procedimentos centralizem o campo tecnológico que responde às 

necessidades dos usuários, faltando vínculo e responsabilização na relação entre os 

profissionais e usuários (FRANCO; MEHRY, 2006). 

Ainda neste caso em particular, estabelecer a longitudinalidade do cuidado, 

por parte da UBS, será prática necessária, pois, dessa forma, evitar-se-á que a 

criança adoeça tão seguidamente e necessite de hospitalização. 

Mendes (2002) argumenta que as unidades de saúde precisam superar a 

forma de organização do serviço orientada para eventos agudos pela ação voltada 

para atenção a condições crônicas, excetuando-se, evidentemente, a atenção às 

urgências e emergências. Afirma ainda que os serviços direcionados para atenção 

às condições crônicas são aqueles que desenvolvem um enfoque sistemático e 

planejado para atender às necessidades dos eventos agudos e crônicos, 

propiciando intervenções de promoção da saúde, de prevenção das doenças ou 

danos, de contenção do risco evolutivo, de tratamento, de reabilitação, de 

manutenção e de suporte individual e familiar para o autocuidado, por meio de uma 

rede integrada de atenção à saúde. 

 Em seguida, trazemos o mapa falante produzido por MF1A3, a qual refere ter 

procurado, primeiramente, a unidade de saúde de referência para, então, buscar 

atendimento na unidade de emergência, de onde foi encaminhada ao hospital. 
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FIGURA 3 – Mapa falante produzido por MF1A3. 

 

MF1A3 relata que sua primeira opção para atenção à saúde de sua criança foi 

a unidade de saúde, onde recebeu um diagnóstico e uma prescrição que procurou 

cumprir, mas não observou melhora. Assim, sua próxima opção foi levar o filho à 

unidade de emergência, onde recebeu nova terapêutica e retornou para casa com a 

criança, que, mais uma vez, seguiu apresentando os sintomas que motivaram a 

procura inicial. Retornou novamente ao PAC, sendo esta a terceira vez que procurou 

uma unidade de saúde, num período de aproximadamente duas semanas, quando, 

então, recebeu o diagnóstico de pneumonia e a indicação de hospitalização da 

criança: 

 
“Ele estava com febre, tosse, vômito e diarréia, a primeira vez que eu levei no posto, a 

doutora falou que era refluxo, daí eu peguei e dei remédio, ela mandou comprar remédio, 

demos, mas ele continuou com os sintomas. Levamos no PAC, daí no PAC como 

sempre, aquela demora, o médico não viu direito, pegaram e deram amoxicilina e 

paracetamol e mandaram para casa, um banho como eles mandam fazer, e ficou 
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internado 12 horas lá, ai chegou o exame de sangue, tinha uma infecçãozinha e o 

médico passou remédio e mandou para casa. Passou umas duas, três semanas eu levei 

de novo, continuou com muita febre e bastante vômito, eu peguei e levei no PAC, eles 

tiraram raio-X, olharam e viram que ele tinha pneumonia, ai viemos para cá, isso que ele 

tinha feito exame de estômago, porque ele achou que era refluxo de novo, trouxemos o 

exame aqui para o doutor e ele falou que ele não tinha nada. E era pneumonia! [...] 

Levamos na UBS quando é alguma coisa pequena, melhora rápido. Agora no PAC, 

demora, demora para ser atendido, para ver o que tem, as vezes perde as fichas das 

crianças, falamos e eles não dão bola. [Para consultar na UBS] tem que levantar bem 

cedo e pegar ficha, ir consultar. Tem que ser bem cedo, três e meia quatro horas, você 

tem que estar lá para pegar ficha porque se vai mais tarde não consegue, você pode 

levantar 5 horas da manha chega lá tem muita gente ai não tem como pegar ficha. [...] 

Não é para o dia. Ás vezes, dois ou três dias depois, mas pediatra quase sempre faz no 

dia depois” (MF1A3). 

 

 Novamente percebe-se a preferência pela unidade com maior densidade 

tecnológica quando a criança apresenta sintomas de um quadro agudo, pois a 

família relata as dificuldades para conseguir a consulta na UBS. Na emergência, os 

familiares apontam dificuldades como demora para ser atendido, perda do 

documento inicial que demandará as ações, indiferença dos funcionários na escuta 

dos usuários, baixa resolutividade, qualidade ineficiente do ato de cuidado, 

diferentes diagnósticos e terapêuticas e persistência dos sintomas manifestados pela 

criança. 

 Silveira (2004), ao discorrer sobre as inúmeras causas de insatisfação 

daqueles que buscam os serviços de saúde, aponta que uma das causas 

determinantes para essa insatisfação diz respeito à barreira que se interpõe entre o 

profissional e os usuários do serviço de saúde, representada pelo uso excessivo do 

aparato tecnológico, pela solicitação frequentemente desnecessária de exames 

laboratoriais, pela insuficiente escuta e consequente limitação na avaliação da 

condição de saúde dos indivíduos, o que, por sua vez, resulta numa relação 

mecânica com o usuário, fria, distante e impessoal. Tal forma de trabalhar em saúde 

pouco tem contribuído para a formação de vínculos, segundo o autor, impactando, 

negativamente, a qualidade do cuidado. 

 É preciso que as ações sejam relacionais, centradas na ação acolhedora e no 

vínculo com o usuário, comprometidas com a busca do cuidado à saúde e a 
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resolução do problema, como finalidade última do trabalho em saúde, pautado pela 

defesa da vida individual e coletiva, conforme destacam Franco e Mehry (2006). 

 Observamos que a estrutura dos serviços está centrada no modelo médico 

procedimento-centrado, cuja consulta médica é o centro do trabalho, em ambas as 

unidades; a partir da consulta médica é ofertado um cardápio de serviços. Assim, o 

processo de trabalho é estruturado e comandado pelos saberes e atos do médico, 

resultando que os profissionais não médicos não detêm autonomia para o trabalho 

assistencial, nem mesmo para exercer o que lhes é facultado como competência 

profissional (FRANCO; MEHRY, 2006). 

 Outro problema apontado pelos autores e que também percebemos no 

presente estudo é o fato de os usuários que são referenciados a outros serviços não 

terem garantido seu retorno ao mesmo profissional que realizou o primeiro 

atendimento. Desta forma, evidenciamos a falta de vínculo e responsabilização 

nessa relação, não havendo segurança quanto ao seguimento. 

 Nosso próximo mapa foi desenvolvido por MF2A1. A família procurou 

primeiramente pela unidade básica de saúde, recebendo atendimento médico e uma 

terapêutica que, segundo o familiar, não solucionou o problema da criança. Por isso, 

procurou o serviço de emergência, pois, além da persistência dos sintomas, outro foi 

descoberto pela família: a infecção no ouvido. Após novo atendimento e mantida a 

terapêutica, a criança continuou apresentando sintomas de que não estava bem e, 

assim, a família buscou atendimento no consultório médico particular. Dali foi 

novamente encaminhada ao serviço de emergência, pois este profissional entendeu 

que a criança necessitava de hospitalização e, como a família não podia pagar por 

ela, foi reencaminhada ao serviço público de saúde. Após retornar ao PAC e passar 

por nova consulta e avaliação, foi encaminhada para hospitalização. Assim, num 

intervalo aproximado de duas semanas, foram cinco idas ao serviço de saúde, 

passando pela UBS, pelo serviço de emergência, por consulta médica em serviço 

privado e hospital, conforme aponta o desenho abaixo. 
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FIGURA 4 – Mapa falante produzido por MF2A1 

 

 O depoimento que trazemos a seguir revela o sentimento da família sobre o 

adoecimento e a resolutividade dos serviços frente às demandas por cuidado em 

saúde. 

 
“Fazia dias que ela estava tendo febre, dava febre e passava, ai quando era madrugada 

dava febre, chegava de manhã ela estava boa. Eu dava dipirona, às vezes dava 

paracetamol, então levei ela no posto e a médica disse que ela estava meio carregada. 

Levei lá no posto Los Angeles, é o do meu bairro, é o mais perto. [...] Pega [ficha para 

consulta] de madrugada, só que como ela estava ruinzinha com febre, ai eu cheguei lá e 

o médico atendeu [...] ai fui dando aquele medicamento, isso foi na terça. [...] não deu 

antibiótico, ela só deu remédio para tosse, inalação e o sorinho para pingar no nariz, 

estava com o narizinho trancado e o remédio para febre, se tivesse febre. [...] Quando foi 

quinta-feira deu febre de novo e ela ficava gemendo, não queria comer, ela ficou como 

se tivesse sentindo dor, ai o ouvido dela começou vazar, levei ela no PAC II e o doutor 

bateu um raio-X, estava com o peitinho um pouquinho carregado, que era inicio de 

pneumonia mas dava para tratar em casa, deu os remédios, só que não resolveu. [...] ai 

quando foi segunda-feira agora, a tarde, eu levei ela num médico particular lá no Dr. 

Lima [nome do hospital], daí ele bateu um raio-X e falou que era caso de internação e 

que era para mim procurar o PAC, então eu fui no PAC II de novo, daí eu mostrei o raio-

X que eu tinha feito lá na clínica. [...] demorou um pouco, quase uma hora, porque 

estava bem cheio a hora que eu fui, era umas 7 e pouco da noite, ele me atendeu e falou 
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que ia me internar. [...] fiquei um pouco na emergência, daí teve que fazer outra consulta, 

bater outro raio-X . [...] depois veio para cá e ficamos no quarto onde nós estamos agora. 

[...] a semana inteira correndo atrás de médico e remédio e como ela vai na escolinha 

eles ficam sempre ligando” (MF2A1). 
 

Nesse depoimento, identificamos, de forma explicita, que os diversos serviços 

têm atuado com foco no procedimento e não no usuário. Em todos os locais, seja na 

UBS, no consultório médico do serviço privado ou na emergência, a prioridade não foi 

a escuta, mas a realização de procedimentos; a consulta como procedimento, os 

exames e os distintos diagnósticos levando a uma descontinuidade do cuidado, pois 

cada serviço repetiu os mesmos procedimentos, inclusive no mesmo dia, raios-X de 

tórax em três serviços diferentes, sem que isso tivesse levado à resolutividade do 

cuidado. 

O desencontro entre família e profissional de saúde também se evidencia 

quando a família relata ter procurado o serviço logo após o surgimento dos primeiros 

sintomas, mas as terapêuticas instituídas não resolveram o problema que, ao longo do 

período entre a primeira consulta e a hospitalização, foi se agravando sem que 

nenhum profissional de saúde percebesse o contexto da família e o que estava 

vivenciando. 

Para cada família, de diferentes locais, adstritas a unidades de atenção básica 

geograficamente distintas, a situação se repete. No mapa a seguir, elaborado por 

MF2A2, descrevendo suas idas aos serviços de saúde no período de, 

aproximadamente, uma semana, vemos que procurou a unidade básica como 

primeira escolha, não a sua unidade de referência, mas outra próxima de sua 

residência, pois sua demanda era por consulta médica com um pediatra e sua 

unidade de referência era de saúde da família, com médico generalista. Procurou, 

também, mais de uma vez, a unidade de emergência e, por fim, ocorreu a 

hospitalização, como podemos observar no mapa falante abaixo: 
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FIGURA 5 – Mapa falante produzido por MF2A2 

 

Aqui queremos destacar o que já foi citado por outros participantes do estudo, 

ou seja, a situação de que, por vezes, por falta de recursos humanos, um dos serviços 

de emergência fica sem pediatra e, assim, as famílias são encaminhadas ao serviço 

que conta com o atendimento de pediatria. 

Mais importante ainda é chamarmos a atenção para o desencontro entre os 

anseios dos usuários e o que o serviço de saúde tem oferecido como modelo de 

atenção. Essa família tem, como serviço de referência, uma unidade na qual atuam 

duas equipes de saúde da família. A forma como o serviço se organiza nesse local 

não parece ter convencido a população usuária de que essa proposta de atenção à 

saúde é resolutiva, visto que, no caso da família aqui representada, quando a criança 

manifesta um problema , a opção é por levá-la a outra unidade que tenha a atenção 

médica ofertada pelo pediatra. 

Sobre a atuação das unidades com equipes de saúde da família, Franco e 

Mehry (2006) argumentam que, mesmo que a estratégia tenha a missão de mudar o 

modelo assistencial com foco do cuidado no usuário, ao que parece, não houve real 

desburocratização do acesso aos serviços, principalmente no que diz respeito ao que 
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os usuários consideram uma emergência e, portanto, requereria atendimento 

imediato, o que leva à sua baixa credibilidade entre os usuários. Esses autores 

argumentam ainda que, embora a direcionalidade do trabalho em equipes de saúde 

da família seja para práticas multiprofissionais, pode não haver ruptura com a 

dinâmica médico-centrada. Aparentemente, foi isso que ocorreu com as famílias do 

presente estudo. Ainda segundo os autores, a estratégia saúde da família aposta 

numa mudança na estrutura, ou seja, no desenho sobre o qual se opera o serviço, 

mas não opera de modo amplo nos microprocessos de trabalho em saúde, nos 

fazeres cotidianos de cada profissional que, em última instância, é o que define o perfil 

da assistência. 

A população continua recorrendo aos serviços de saúde em situações de 

sofrimento e angústia e, quando considera que não há um esquema para atendê-la e 

dar respostas satisfatórias às suas demandas, procura por outras alternativas de 

cuidado em saúde, como no relato abaixo: 

 
“Faz mais ou menos um mês que eu levei ela no Colméia [UBS], porque no posto do 

meu bairro não tem pediatra, [o posto do bairro é uma USF com médico generalista] no 

Colméia ela passou amoxicilina? Passou dipirona? Não. Ela passou paracetamol e 

sorinho para o nariz e falou que era só uma gripezinha, e ela não estava com tosse 

nada, só o nariz escorrendo e febre ela não teve, desde o começo ela não teve febre. 

Daí foi piorando aquela tossinha, tratando em casa, como eu vi que não estava 

resolvendo o remédio, eu levei no posto do Morumbi. Domingo agora, quando foi umas 

4h30 da manhã ela acordou chorando e não parava mais de chorar e começou a 

vomitar, uma secreção de nariz com umas listrinhas de sangue. A hora que ela vomitou 

aquilo eu já me apavorei, meu marido me levou no PAC. Fomos ao PAC II, não tinha 

pediatra, me encaminharam para o PAC I e fizeram raio-X, consultaram ela, falaram que 

era pneumonia dupla, me assustou, me falou um monte de coisa, eu fiquei apavorada, 

mandaram aqui para o HU, agora ela está fazendo tratamento certinho, já está bem 

melhor. [...] a primeira vez que eu fui no PAC, ela nem examinou, ela só escutou o 

pulmãozinho dela e já começou a prescrever o remédio, sem fazer um exame, sem fazer 

um raio-X, nada. E no posto também, ela tem quatro meses, eu marco puericultura para 

ela e os quatro meses eles ligam desmarcando, o enfermeiro tem reunião, o enfermeiro 

vai fazer isso, vai fazer aquilo, não consigo fazer a puericultura. [...] já deviam ter 

internado na segunda-feira, no caso, que não tinha piorado (MF2A2). 

 

 Além do ir e vir relatado, o que chama a atenção é a verbalização sobre os atos 

de cuidado. A mãe manifesta o desencontro entre seus anseios e o cuidado recebido 
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nas diferentes situações em que procurou os serviços com sua criança. Sobre esse 

aspecto, Franco e Mehry (2006) argumentam que, a exemplo da proposta de atuação 

para os profissionais das equipes de saúde da família, é necessário que o modo de 

assistir às pessoas esteja fundamentado em uma determinada concepção de trabalho 

em saúde, superando a visão de que um é sujeito e, o outro, objeto sobre o qual se 

fará a intervenção em saúde. Essa nova relação tem que ocorrer entre sujeitos: tanto 

o profissional quanto o usuário são produtores de saúde. 

 Os autores sinalizam para a necessidade de dispositivos que transformem a 

micropolítica do processo de trabalho de modo que as tecnologias leves possam 

também determinar o processo de produção de saúde. Acredita-se que apenas mudar 

o profissional e atribuir, ao generalista, a capacidade de resolver todos os problemas, 

como se esse profissional pudesse, por si só, implementar novas práticas de saúde, 

não altera a concepção do usuário sobre o cuidado, pois novas práticas de saúde 

serão necessárias e essa mudança somente se dará no encontro de cuidado, no 

projeto terapêutico baseado no encontro entre sujeitos para o cuidado. 

 No estudo realizado por Caldeira, Oliveira e Rodrigues (2010), para avaliar a 

qualidade da assistência materno-infantil em diferentes modelos de atenção primária, 

os autores argumentam que, embora os cuidados de promoção da saúde da criança 

sejam relativamente simples, demandam tempo e dedicação do profissional de saúde. 

Concluem que as atividades dos centros de saúde tradicional, em relação à saúde da 

criança, estão ainda vinculadas ao modelo biomédico. As ações de promoção e 

prevenção encontram-se desvinculadas das curativas, prevalecendo os atendimentos 

pontuais e fragmentados. 

 Outra questão verbalizada pelo familiar diz respeito às práticas programadas da 

unidade de saúde, como a puericultura. Para a família, o fato de ter a consulta 

agendada e a unidade desmarcar o compromisso todos os meses, desde o 

nascimento da criança, mostra não haver compromisso, por parte da unidade e do 

profissional, com o cuidado a que se propõe realizar. Este é um fato que contribui para 

a quebra do vínculo entre família e unidade de saúde. 

 A demanda por cuidado manifestada pela família foi diferente daquela 

apreendida pelos profissionais. Em seu relato, a mãe relaciona os sinais que indicam 

a gravidade da doença do filho, mostrando-se preocupada com aquilo que definiu 

como a criança não estando bem, e se perguntando: se meu filho não estava bem, por 

que a hospitalização não ocorreu antes? O que nos leva a refletir sobre o momento de 
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esclarecimentos, por parte dos profissionais, a respeito do problema da criança para 

que o familiar entendesse o que estava sendo dito e compreendesse a situação. A 

comunicação não se estabeleceu de forma a autonomizar a família para o cuidado, de 

modo que todos fossem sujeitos na ação de saúde e a efetividade da fala, da 

linguagem, permitisse a compreensão sobre o processo saúde-doença da criança. 

 Em seguida, trazemos o mapa falante de MF2A3 para ilustrar o caminho 

percorrido por esta família em busca do cuidado em saúde para sua criança que 

apresentava sintomas de agravo respiratório. 

FIGURA 6 – Mapa falante produzido por MF2A3 

 

 Das situações relatadas nos mapas falantes trazidos até aqui, esta é mais 

expressiva no sentido de revelar como a família, apesar de não possuir renda para 

pagar por serviços privados de saúde, excluiu de suas vidas o serviço público como 

primeira opção para buscar o cuidado. Nesse caso, trata-se de uma unidade onde 

atuam duas equipes de saúde da família, as quais, conforme discutido anteriormente, 

considerando suas propostas de implantação e atuação, deveriam estar atuando com 

foco diferente da assistência hegemônica, voltada para o usuário, o que, segundo 

essa família, não está ocorrendo. 
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 O mapa nos mostra que sua primeira opção é o consultório médico particular, 

pagando pela consulta e pelos exames de apoio diagnóstico realizados. Mesmo nesse 

serviço, por ela considerado mais resolutivo, não houve melhora da criança após a 

primeira terapêutica, motivo pelo qual retornaram ao serviço para nova avaliação. Ao 

constatar a necessidade de internação hospitalar para tornar mais resolutivo o 

cuidado dessa criança, a família é orientada a buscar o serviço público de saúde, ou 

seja, para procedimentos de maior densidade tecnológica, com maior custo, 

retornando ao serviço antes rejeitado. 

 Vejamos o relato do familiar sobre a trajetória em busca de cuidado de saúde 

para a criança: 

 
“Na verdade foi domingo passado, ela estava reclamando de dor de ouvido, não estava 

tossindo nem nada, só reclamando de dor de ouvido. Na segunda-feira eu levei ela na 

pediatra, na Dra. A, para consultar, a princípio, de dor de ouvido. [...] no Dr. Lima [nome 

do hospital privado]. [...] Ela passou o antibiótico, que o ouvido dela estava infeccionado 

e pediu para que eu fizesse um raio-X porque ela tinha um pouco de chio no peito. Eu fiz 

o raio-X na terça-feira de manhã e levei para ela olhar, ela disse que estava com um 

pouco de catarro no peito, no pulmão, e passou uns antibióticos para dar a ela, ela 

estava com febre também, e ela disse que, se até quinta-feira ela permanecesse com 

febre era para levar de novo. Eu dei antibiótico para ela em casa, conforme a orientação 

da doutora e quando foi na quinta-feira ela teve febre de novo, eu levei ela no consultório 

e ela falou, vamos fazer outro raio-X para ver como que está o pulmãozinho, fiz no 

mesmo dia e ela disse que tinha dobrado a quantidade de secreção no pulmão e me 

encaminhou para fazer o internamento. Saí com ela de lá e fui para o PAC, levei as 

radiografias para o médico que estava atendendo lá e de lá ele já me encaminhou para 

cá [hospital]. Ele [médico] tinha visto o raio-X, falou que não era brincadeira, que era uma 

bactéria bem forte, que dentro de 48 horas ela tinha se alastrado bastante, eu fiquei bem 

apavorada, eles usam uns nomes que a gente não entende muito. [...] Agora eu me 

apertei e esses dois raio-X que eu fiz eu paguei, essa consulta que eu fiz, eu paguei, 

então é um dinheiro que, não que seja a toa, porque é a saúde do filho, mas é uma coisa 

que o sistema básico de saúde poderia muito bem fornecer para nós sem que 

tivéssemos que desembolsar isso.Quando eu levei-a, ela não chegava a ter febre alta 

como tinha agora, eles olham ouvido, garganta, ouvem o peitinho e pelo menos no meu 

caso ele passou as duas vezes a mesma coisa, amoxicilina, paracetamol, daí o remédio 

de tosse, então quando se trata de um problema respiratório deveriam já pedir algum 

outro tipo de exame, porque eu acho que a pneumonia dela piorou tanto assim, de 

repente, porque ela tomou o amoxicilina, depois eu levei de novo com a mesma coisa , 

ela tomou amoxicilina de novo, tomou direitinho. [...] chegava colocar o relógio despertar 
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de madrugada para dar no horário certinho. [...] No posto de saúde, eu já desisti de levar, 

é bem difícil conseguir, temos que ir de madrugada, e eles tem um sistema lá que eu 

também não entendo, que é distribuído por área, eles dividiram o bairro em duas áreas e 

colocaram dois médicos, um para atender a área um e outro para atender a área dois. 

Se você é da área dois e o médico que está atendendo é da área um, ele não te atende, 

por mais que tenha vaga, só te atende o médico da área dois se você for daquela área, 

isso eu acho uma falta de consideração porque somos moradores, estamos precisando, 

eles deveriam atender. [...] aquele posto de saúde é muito difícil para quem trabalha, 

porque ele abre às 8h, fecha 11h30 ou 12h, então o horário que eu teria para procurar o 

posto, no horário do almoço, está fechado. Abre 1h30, fecha 5h30. Eu não posso 

procurar atendimento, sem sair do meu trabalho. Vamos pegar ficha de manhãzinha, 

temos que ficar lá fora, se chove eu não sei como fazer, então eu nem vou, vou direto no 

PAC, porque eu sei que o horário que eu for lá, vou ser atendida” (MF2A3). 

 

 Entre os aspectos a serem discutidos em relação ao cuidado a esta família, 

iniciamos com a referência mencionada pela mãe a respeito do diálogo de cuidado na 

ação terapêutica. Novamente percebemos a dicotomia entre os saberes do 

profissional e do familiar, como operante do ato terapêutico, em que o profissional não 

considera o diálogo para autonomia do familiar, mas expressa suas observações, em 

linguagem não compreensível pelo outro, a quem está dirigindo o ato cuidador ou 

parte dele. 

 Alertamos para a necessidade de rever esse posicionamento no momento do 

ato assistencial que, como mencionam Franco e Mehry (2006), deve ser operado com 

base nas tecnologias leves, relacionais, lembrando que o produto do trabalho se 

acaba no momento em que está sendo produzido, pois, como trabalho em ato, se 

consome quando se finaliza a ação cuidadora. Ainda reportamo-nos a Ayres (2009b,) 

para lembrar que o encontro de cuidado deve ser operado entre dois sujeitos, 

autônomos, com comunicação efetiva, um compreendendo o projeto de felicidade do 

outro e, para tanto, a relação precisa se dar no sentido de considerar a subjetividade 

do encontro, de torná-lo um efetivo encontro terapêutico com resultados favoráveis 

para ambos: cuidador e ser cuidado. 

 Os profissionais de saúde, não apenas os médicos, mas o conjunto dos 

trabalhadores de saúde precisa reaprender o trabalho, a partir de dinâmicas 

relacionais, somando entre si os diversos conhecimentos. A solidariedade profissional 

deve estar presente na boa prática de interagir saberes e fazeres na constituição de 

modelos assistenciais centrados no usuário. Todo profissional de saúde, 
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independentemente do papel que desempenha como produtor de atos em saúde, 

sempre é um operador do cuidado, ou seja, sempre atua clinicamente e, para tanto, 

deveria estar capacitado para atuar no terreno específico das tecnologias leves, 

modos de produzir acolhimento, responsabilizações e vínculos (FRANCO; MEHRY, 

2006). 

 No relato desse familiar, percebe-se, ainda, a desistência da atenção básica 

como fonte de cuidado diante dos limites de acesso impostos pela organização do 

serviço. Cita o horário de atendimento, que coincide com o horário em que está no 

trabalho e, portanto, não lhe permite levar sua criança para atendimento. Causa 

estranheza que o acesso à unidade, que opera como saúde da família, ocorra por 

meio de distribuição de fichas de consulta, constituindo-se em outro aspecto limitante 

para que faça uso desse serviço. 

 Sobre a dificuldade em implantar medidas de acesso que não resultem em 

experiências excludentes, o estudo de Brehmer e Verdi (2010) identificou e analisou 

as implicações éticas oriundas das práticas cotidianas de acolhimento em UBS e seus 

reflexos na atenção à saúde dos usuários do SUS. As autoras encontraram que a 

prática do acolhimento apresenta duas faces dissonantes, ou seja, no discurso dos 

trabalhadores reconhece-se o direito à saúde, mas, na prática, descumpre-se essa 

garantia constitucional devido a limites de ordem estrutural e organizacional, mas, 

também, de ordem ideológica, a exemplo do que percebemos nesse estudo acerca 

das ESF, as quais, teoricamente, adotam outro modelo de atenção, embora, no 

cotidiano, mantenham a mesma prática de acesso das UBS. 

Ressaltamos ainda a dificuldade relativa ao funcionamento da unidade de 

saúde família, a qual tem duas equipes situadas numa mesma área física de um 

bairro, dividindo, geograficamente, a área de adstrição dos usuários para o cuidado 

em saúde. O acompanhante relata que, quando procura por consulta médica e o 

médico destinado a atender sua área não se encontra na unidade no momento, mas 

somente aquele destinado à outra metade do bairro, não consegue o atendimento por 

não ser da mesma área geográfica da equipe. Assim, a adstrição da clientela, que 

deveria atuar como um fator de vinculação da comunidade ao serviço, tornou-se um 

fator impeditivo ao acesso à consulta médica. 

 Olhando para o conjunto dos dados de nossos mapas falantes, percebemos 

que todas as famílias procuraram por serviços de saúde tão logo perceberam 

sintomas de que algo não estava bem com suas crianças. Algumas foram à unidade 
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de atenção básica, outras ao ambulatório da rede privada e outras diretamente à 

unidade de emergência. Todas tiveram acesso ao atendimento médico, realizaram 

consultas médicas, obtiveram um diagnóstico e uma terapêutica, a qual seguiram 

parcial ou integralmente, e, mesmo assim, suas crianças tiveram piora dos sintomas e 

necessitaram de retorno ao mesmo ou a diferentes serviços de saúde para 

reavaliação por, no mínimo, três vezes, sendo que, ao final, foi necessária a 

hospitalização para tratar o agravo respiratório, num período que variou de três dias a 

duas semanas de evolução dos sintomas. 

 Percebemos, em todos os relatos, que os atributos da atenção básica não 

estão sendo contemplados nos serviços. O primeiro contato com a unidade básica de 

saúde não foi conseguido pelas famílias; algumas, inclusive, nem procuram mais pela 

UBS para a primeira ação de saúde em função de limites de acesso como distribuição 

de fichas, horário de funcionamento e adstrição da clientela. A longitudinalidade não 

existiu para essas famílias, as quais relatam que a UBS não toma conhecimento das 

hospitalizações da criança ou mesmo de quando procuram o serviço de emergência. 

A integralidade não ocorreu; muito pelo contrário, a fragmentação do cuidado foi 

marcante, principalmente para aquela família que, no mesmo dia, passou por três 

serviços diferentes, repetindo os mesmos procedimentos em cada um deles e também 

do ponto de vista da compreensão dos determinantes envolvidos no processo saúde-

doença de cada família. Não houve coordenação, integração entre os diferentes 

cuidados e continuidade de atenção, nem foco do cuidado da família e orientação 

comunitária. 

 Será preciso que os serviços de saúde se organizem a partir da atenção 

básica, com foco na estruturação a partir desses princípios orientadores, em busca da 

eficácia, eficiência e maior qualidade do cuidado para a população. Mendes (2002, 

p.5) ressalta que para cumprir seu papel na rede horizontal de serviços em saúde, a 

atenção básica deve desempenhar três funções essenciais: 

 

 
“o papel resolutivo, intrínseco à sua instrumentalidade como ponto de atenção 

à saúde, o de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da 

população; o papel organizador, relacionado com sua natureza de centro de 

comunicação, o de organizar os fluxos e contra-fluxos das pessoas pelos 
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diversos pontos de atenção à saúde; e o de responsabilização, o de co-

responsabilizar-se pela saúde dos cidadãos em quaisquer pontos de atenção 

à saúde em que estejam”. 

 

 

 Segundo esse mesmo autor, a concepção estratégica da atenção básica 

implica o exercício desses atributos. Atingir o atributo da continuidade da 

atenção/longitudinalidade viabiliza a função organizativa da atenção básica à saúde e 

surge como um dos principais problemas para a efetividade dessa esfera da atenção, 

obstáculo relacionado à existência de sistemas fragmentados de serviços de saúde no 

SUS, com a descentralização por municipalização autárquica, que incentiva o 

surgimento de microserviços municipais de atenção secundária, sem escala e, 

também, à ausência de suporte para a população em relação aos momentos em que 

os serviços de atenção básica não operam. 

 Mendes (2002) argumenta que as deficiências qualitativas da atenção primária 

à saúde vão demandar internações por condições sensíveis à atenção ambulatorial, o 

que é identificado quando observado o caminho percorrido pelas famílias do presente 

estudo, visto que os sintomas, que começaram a ser avaliados no grupo das doenças 

respiratórias, consideradas CSAA, evoluíram para agravamento do quadro, mesmo 

com o cuidado obtido, resultando na hospitalização das crianças. Como indicador da 

efetividade do sistema de saúde, a interpretação dessas hospitalizações deve ser 

dirigida às condições de organização do sistema que as geram, considerando a 

parcela de contribuição do trabalhador de saúde e a participação do usuário em seus 

espaços de decisão sobre o setor saúde. Assim, a avaliação não é dos determinantes 

pessoais da condição clínica de um usuário ou a respeito da qualidade da ação 

prestada por um profissional. Tal avaliação deve ter maior abrangência, incluindo o 

resultado de políticas e ações executadas face aos problemas de saúde. 

 Lembramos que as crianças participantes do estudo são consideradas 

vulneráveis, pelo extremo de idade, e, também, pela sua condição social, pois, como 

descrito na caracterização dos participantes, a média salarial das famílias foi de 

menos de três salários mínimos, assim como o número predominante de anos de 

escolaridade foi dez, portanto, sem a conclusão do ensino médio. Essas questões 

influenciam a escolha dos indivíduos, pois suas opções podem ser limitadas e, 
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consequentemente, serem prejudicados em suas formas de andar a vida (SANCHEZ; 

BERTOLOZZI, 2007). 

 As autoras argumentam que o nível socioeconômico, o educacional, a 

ocupação estão intimamente relacionados à vulnerabilidade, pois repercutem sobre o 

acesso à informação, aos serviços e à disponibilidade de recursos para a recuperação 

numa situação de adoecimento. 

 Assim, a partir do referencial de vulnerabilidade (AYRES et al., 2003), os 

participantes do estudo encontram-se em situação de vulnerabilidade nas três 

dimensões. São vulneráveis individualmente, no que diz respeito à ação individual de 

prevenção frente a uma situação de risco, posto que são crianças, vivendo em 

famílias com pouca renda e baixa instrução. Além da condição da idade, a percepção 

da susceptibilidade e a adoção de medidas de autoproteção ficam prejudicadas. São 

vulneráveis programáticos, no que se refere à necessidade de uso dos serviços 

oferecidos pelo Estado, condicionados por políticas públicas que nem sempre dão 

conta das demandas de cuidado dessas famílias e suas crianças. 

Fazem parte da população considerada vulnerável socialmente, por sua 

situação econômica, de acesso a políticas públicas, em especial à saúde e à 

educação, e, também, em relação à sua participação em decisões políticas e 

instituições, pois, como apresentado na caracterização dos sujeitos do estudo, 

embora não haja conselho local de saúde em todas as unidades, naquelas onde ele 

existe , eles não participam dessa esfera decisória. Esta não participação se repete 

nas associações comunitárias, representações dos bairros, locais onde poderiam 

manifestar suas concepções de mundo e vontades em relação à condução de seus 

direitos, junto aos seus representantes, em esferas decisórias dos municípios. 

 Entender esses indivíduos como vulneráveis, em suas três dimensões, pode 

nos auxiliar na identificação de características ou condições, por parte da equipe de 

saúde, para potencializar os recursos disponíveis para a família no enfrentamento de 

situações de doença de sua criança. Assim, a equipe de saúde pode atuar 

identificando condições, características e situações de proteção e fortalecimento 

desses indivíduos contra o adoecimento. De acordo com Nichiata et al (2008), pode-

se conferir caráter de integralidade às ações de saúde ao se analisar as três 

dimensões da vulnerabilidade, incorporando, ao cotidiano de cuidado, as influências 

exercidas pelos seus componentes. Propõem a construção de marcadores para 
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avaliar as condições de vida e saúde dos usuários de modo a subsidiar a intervenção 

orientada para os determinantes do estado de vulnerabilidade. 

 A exemplo da dificuldade de acesso encontrada nesta investigação, Sanchez e 

Bertolozzi (2007) citam estudo realizado para analisar a vulnerabilidade programática, 

o qual identificou que a dificuldade de acesso ao serviço de saúde constituiu-se em 

importante marcador de vulnerabilidade. 

 Vimos, no decorrer da apresentação dos resultados desta pesquisa, que a 

vulnerabilidade está presente, em todas as suas dimensões, quando os atributos da 

APS não são cumpridos. No que diz respeito à vulnerabilidade programática, muitos 

são os compromissos políticos com a saúde da criança. Os mais recentes, e ainda 

vigentes, como o AIDPI, a agenda de atenção à saúde da criança e o PSF propõem 

ações para os serviços de saúde no sentido de considerar a criança em seu 

crescimento e desenvolvimento, seus determinantes de saúde-doença nos processos 

terapêuticos, nas ações de cuidado, prevenção e reabilitação da saúde. Transformar 

essas propostas em ações cotidianas re quer compromisso dos serviços de saúde; do 

contrário, temos ações profissionais estanques em programas desarticulados e que 

não contemplam a atenção em saúde integral. 

 Os caminhos percorridos pelas famílias do presente estudo foram semelhantes, 

pois todas utilizam, prioritariamente, o serviço público de saúde para dar respostas 

aos seus processos de adoecimento. O que está disponível são as UBS e/ou USF e 

os PAc’s, além do HUOP, quando necessitam de internação hospitalar. Todas tiveram 

suas crianças hospitalizadas por doenças respiratórias, consideradas de 

hospitalização evitável quando a APS é eficiente. 

 Assim, percebe-se a vulnerabilidade a que estão expostas estas famílias 

quando precisam do serviço de saúde. Além do fato das crianças terem maior 

possibilidade de adoecer em decorrência da vulnerabilidade individual e social de 

suas famílias, quando isso ocorre, os programas de atenção vigente não são 

suficientes para prevenir o agravo do problema, resultando em hospitalização. 

 Retomamos o conceito de cuidado de Ayres (2001, 2004a, 2009b) para nos 

auxiliar a entender essa questão, pois, uma vez identificada a vulnerabilidade, é 

necessário superar os entraves discutidos ao longo do estudo para a obtenção de 

efetividade na atenção básica e esse entendimento será a base de sustentação da 

mudança necessária. 
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 Percebemos, ao olhar para o conjunto dos dados, um predomínio de sistema 

de saúde fragmentado, organizado por um conjunto de pontos isolados de atenção à 

saúde – as UBS e PAC’s, sem comunicação uns com os outros, incapazes de prestar 

uma atenção contínua à população. Mesmo que, no papel, tenha sido feita uma 

territorialização, não há uma população adstrita de responsabilização, o que impede 

uma gestão de serviços baseada no conhecimento da população. Mendes (2010) 

descreve esse tipo de sistema, que se assemelha ao que encontramos nas unidades 

estudadas no município. A atenção primária não se comunica, fluidamente, com a 

atenção secundária à saúde; ambas também não se comunicam com a atenção 

terciária, nem com sistemas de apoio. Assim, a APS não exercita seu papel de centro 

de comunicação, coordenando o cuidado. 

 De acordo com o autor, são características deste sistema: organização 

hierárquica; inexistência de continuidade da atenção; foco nas condições agudas por 

meio de unidades de pronto-atendimento, ambulatorial e hospitalar; passividade do 

usuário; ação reativa à demanda; ênfase relativa nas intervenções curativas e 

reabilitadoras; modelo de atenção fragmentado e sem estratificação de riscos; 

atenção centrada no cuidado profissional, especialmente médico, e financiamento por 

procedimentos. Tal como a realidade que encontram os na organização do sistema de 

saúde nas unidades que fizeram parte do estudo. 

 Este autor ainda propõe que esse sistema seja superado e substituído pelo 

conceito de redes de atenção, que são organizações poliárquicas de conjuntos de 

serviços de saúde, vinculados entre si, com uma única missão, com objetivos comuns 

e ação cooperativa e interdependente, com vistas à atenção integral à determinada 

população, coordenada pela APS. Proposição com a qual concordamos e assumimos 

como possibilidade de mudança para a realidade encontrada neste estudo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Chegou o momento de finalizar o estudo, encerrar esse ciclo e, à guisa de término, 

apresentar algumas reflexões que devem ser vistas como transitórias e inacabadas, 

pois, na perspectiva de um estudo hermenêutico, não trazem uma verdade absoluta, 

uma vez que os sujeitos e o lócus de nossa investigação e discussão possuem 

diversos significados, múltiplas facetas e distintas óticas. Assim, tais reflexões não 

podem ser tomadas como definitivas, mas como uma possibilidade de compreensão, 

sempre abertas a novos olhares e críticas. 

 Encerra-se essa trajetória que se iniciou com os questionamentos: por que as 

crianças continuam adoecendo e necessitando de internação hospitalar por doenças 

que são de internação evitável e poderiam ser resolvidas no nível da atenção básica 

em saúde? O problema reside no cuidado familiar que essas crianças recebem ou 

deveriam receber? Os serviços de atenção primária  – unidade básica de saúde, 

unidade de saúde da família, ambulatório e ambulatório especializado – têm 

conseguido resolver os problemas de saúde quando a família traz sua criança 

doente para atendimento? 

 Em busca dessas respostas muitas foram as idas e vindas, leituras e re-

leituras, buscando enriquecer a discussão sobre esse problema prático e seus 

horizontes normativos. Constatamos que a realidade empírica confirmou nossos 

pressupostos em relação à atenção básica em saúde, pois quando ela é eficaz, com 

todos os seus atributos sendo atendidos, temos a diminuição das hospitalizações 

por causas sensíveis à atenção ambulatorial. Evidenciamos no estudo que, quando 

os atributos da atenção básica não estiveram presentes na organização dos serviços 

de atenção à saúde, as crianças com doenças respiratórias não tiveram 

resolutividade na atenção e necessitaram de hospitalização. 

 Para atingirmos nossos objetivos, utilizamos a triangulação de técnicas de 

obtenção dos dados, oriundos de entrevista, observação, mapa falante e análise 

documental, possibilitando uma abrangência e a interpretação dos resultados, tendo, 

como norte, os referenciais teóricos e metodológicos do cuidado, da vulnerabilidade 

e da hermenêutica. 

 Ao utilizar como referência os dados do instrumento PACTool – Brasil para 

crianças, conseguimos produzir uma avaliação do cuidado recebido pelas crianças 
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com problemas respiratórios nos serviços de saúde do município, não ignorando suas 

limitações, mas apontando suas potencialidades. Essa avaliação deve ser 

considerada pelo serviço como um processo em construção que apresenta, como 

produto provisório, uma aproximação ao real desempenho dos serviços de saúde a 

partir da utilização dos indicadores quantitativos adaptados para a pesquisa 

qualitativa realizada. Como resultado, deve ser considerado parcial, possível com a 

leitura do pesquisador sobre esse conjunto de dados objetivos. Mesmo assim, 

acreditamos que pode suscitar a reflexão sobre a forma como o serviço de saúde 

tem se organizado e aquilo que precisa ser transformado para que o cuidado em 

saúde seja efetivo para as crianças menores de cinco anos, com agravos 

respiratórios, cujo atendimento na atenção básica tem o potencial de evitar a 

hospitalização, considerando sua vulnerabilidade, suas necessidades específicas, a 

integralidade do cuidado, a humanização, o vínculo, a resolutividade, o acolhimento 

e a subjetividade do cuidado. 

 Os dados epidemiológicos do estudo mostraram que, no município, as 

doenças respiratórias foram a principal causa de hospitalização para as crianças 

menores de cinco anos. Como essas doenças são consideradas causas sensíveis à 

atenção ambulatorial, ou seja, se houvesse uma atenção oportuna, adequada e 

resolutiva na atenção básica, a hospitalização poderia ser evitada, temos, então, um 

problema a ser resolvido. 

 O cuidado recebido por estas crianças, anteriormente à hospitalização, 

careceu de efetividade nos níveis de atenção anteriores ao terciário – o hospital. 

Receberam atenção em saúde em unidades básicas de saúde e unidades de 

atendimento continuado, com diferentes densidades tecnológicas e, mesmo assim, 

seu quadro se agravou culminando com a hospitalização. 

 Nas unidades básicas de saúde, os familiares e os profissionais remetem ao 

problema do acesso, tanto no que diz respeito a conseguir o atendimento quanto à 

resolutividade do cuidado. Em relação às famílias, a maior parte delas procurou a 

unidade de saúde tão logo percebeu que a criança estava com um problema. Sua 

preferência foi pelos serviços de atendimento continuado, considerados tanto por 

elas quanto pelos profissionais como de maior densidade tecnológica, em função de 

dispor de exames de apoio diagnóstico e da possibilidade de receber tratamento 

medicamentoso no local, permanecendo em observação. 
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 Se o acesso diz respeito às características da oferta de serviços de saúde 

que facilitam ou obstaculizam a sua utilização, então apontamos, como elementos 

facilitadores para os familiares do estudo, a disponibilidade de consultas médicas 

junto aos PAC’s; o acesso aos serviços de apoio diagnóstico nos PAC’s no momento 

do atendimento; o fluxo ágil de encaminhamento dos PAC’s ao serviço hospitalar 

para a hospitalização. Em relação aos elementos que obstaculizam o acesso, 

identificamos a distribuição de número limitado de fichas de consulta nas UBS’s; a 

demora para o atendimento; consultas em dias diferentes da demanda da família 

pelo atendimento; necessidade de estar de madrugada à porta da UBS para 

obtenção da ficha de consulta; demora dos procedimentos de apoio diagnóstico na 

UBS e obtenção desse atendimento em outro local que não a unidade; agenda única 

para consultas de casos agudos, retornos, seguimento e consultas de rotina; 

ausência de ações programáticas na UBS. 

 Assim, a capacidade de produzir serviços e responder às necessidades de 

saúde da população infantil de nosso estudo está aquém da demanda, sendo 

necessário um replanejamento da organização do serviço de forma a contemplar a 

solução desses obstáculos identificados. 

 A vinculação das famílias às unidades básicas de saúde também se mostrou 

frágil, pois não foram priorizadas como o serviço a ser buscado para o cuidado de 

saúde. O vínculo foi percebido, embora mais relacionado a um profissional médico 

ou enfermeiro, especificamente, do que ao serviço, motivo pelo qual, por vezes, a 

vinculação se deu com as unidades de emergência, em função de um determinado 

profissional, ao invés das unidades básicas de saúde mais próximas das famílias. 

 O cuidado, no que se refere ao momento do atendimento, é relatado por 

ambos - familiar e profissional, como procedimental, ou seja, o que percebem são os 

atos praticados no momento do encontro terapêutico que, embora façam parte do 

cuidado, não se constituem em seu todo A racionalidade técnica não deveria 

conduzir o encontro de cuidado e a subjetividade, que deveria estar perpassando 

essa relação, não é mencionada; muitas vezes , sequer está presente. No serviço de 

emergência, por não estar presente, o atendimento dura, em média, cinco minutos e 

resume-se a avaliar a queixa principal da mãe em relação ao problema de saúde da 

criança. Na unidade básica de saúde, onde a consulta demora um pouco mais e a 

subjetividade poderia estar presente, o cuidado integral foi vinculado às 

características do profissional, o que se constitui em um dos desafios do cuidar nas 
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práticas de saúde, ampliar as atitudes e espaços de encontro intersubjetivo 

comunicacional entre profissionais e usuários. 

Nessa perspectiva de construção de intersubjetividades, o cuidado nas 

práticas de saúde é um exercício cotidiano de sabedoria prática, apoiada na 

tecnologia, mas sem resumir-se a ela. É um encontro entre dois sujeitos com 

condições de buscar soluções adequadas para ambos com vistas à prevenção, 

promoção ou recuperação num processo de adoecimento, algo que se constrói entre 

ambos, considerando a presença subjetiva dos dois lados na relação, com saberes e 

experiências diversas, cada um com sua própria sabedoria prática constituindo-se 

como sujeitos. Assim, quanto mais o cuidado se configura como uma experiência de 

encontro, de autêntica troca dialógica, mais a subjetividade se faz presente com 

potencial transformador da prática, conduzindo a uma relação de sucesso prático. 

 Em relação ao caminho percorrido pelas famílias para obtenção do cuidado, o 

estudo evidenciou que elas passaram por unidades básicas de saúde, unidades de 

emergência, ambulatórios de hospitais privados, ambulatórios de hospital público, 

em um intervalo entre consultas que variou de três, no mesmo dia, a uma por dia, 

em três dias. Os familiares verbalizam a insatisfação com a atenção recebida, pois 

esta não evitou o agravamento do quadro da criança. Os profissionais relatam o 

desconhecimento das famílias sobre a evolução da doença em relação ao efeito do 

tratamento para essa busca por novos serviços ou profissionais. 

 A ausência de vínculo com um determinado profissional ou serviço surgiu 

diante do não estabelecimento da confiança necessária na terapêutica e nas 

orientações obtidas do profissional, levando a família a procurar por um novo 

cuidado ao perceber que a criança não melhorou. Isso nos leva a refletir sobre a 

qualidade da atenção, pois é difícil o estabelecimento de vínculo de confiança e 

respeito mútuo entre profissional e usuário em um encontro de cuidado que dura 

pouco tempo. Assim, a prática da atenção apenas para a queixa principal no serviço 

de emergência, atuando como ambulatório, necessita ser revista no município do 

estudo. Apesar da necessidade de dispor de um serviço ao qual procurar quando a 

unidade básica não está disponível, essa não deveria ser a rotina da oferta de 

serviços de saúde. Seria recomendável que esses serviços adotassem, como 

prática, a contrarreferência para a unidade de saúde e esta, por sua vez, 

necessitaria reorganizar sua prática para atender às demandas de cuidado da 

população.  
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 Outro aspecto para o qual se sugere uma reflexão sobre a prática adotada no 

município do estudo diz respeito à adoção de medidas de acolhimento para conseguir 

suprir as necessidades de saúde de sua população adstrita. Além disso, o fluxo de 

referência dos usuários para serviços de maior densidade tecnológica demandaria 

uma revisão de sua organização no município, pois os usuários não são 

encaminhados de um nível de atenção ao outro, segundo uma sequência de cuidado, 

com uma porta de entrada definida e fluxo estabelecido. A cada nível do sistema os 

usuários estão diante de uma nova porta de entrada, necessitando passar pelos 

mesmos procedimentos, ainda que já tenham sido avaliados e encaminhados para um 

nível de maior densidade tecnológica. 

 Além desse aspecto, a forma de organização das unidades básicas de saúde, 

com a distribuição de fichas de consulta, por exemplo, mostrou ser um fator impeditivo 

do acesso para os usuários, pois eles necessitam chegar com muita antecedência à 

porta das unidades para obtenção de uma senha que poderá ou não propiciar o 

acesso à consulta. Parece-nos que o problema não está na forma como as fichas são 

distribuídas, mas no próprio fato de ser preciso distribuí-las como forma de acesso dos 

usuários a serviços de saúde por não dar conta de garantir esse cuidado. Seria 

recomendável buscar outras estratégias para possibilitar o acesso da população a 

esse nível do sistema, como por exemplo, o acolhimento. Outra recomendação é a 

presença dos profissionais médicos, enfermeiros, odontólogos, assistentes sociais, na 

unidade durante todo seu período de funcionamento, acolhendo as demandas da 

população de sua unidade e resolvendo os problemas de saúde que se apresentam. 

Atuar com propriedade numa determinada realidade, conhecendo-a e 

identificando os determinantes do processo saúde-doença dos indivíduos é outro fator 

que pode influenciar a prática. Ou seja, mudar o modelo de cuidado oferecido no 

município, substituindo as unidades básicas de saúde tradicionais, marcadas pela 

rotina dos procedimentos, por unidades com equipes de saúde da família que, de fato, 

atuem como tal, conhecendo os usuários de forma programática, sendo resolutivas 

para os casos agudos, sem deixar de lado a prevenção dos problemas, poderia ser 

uma das possibilidades de transformação dessa realidade. 

 Especificamente para as crianças, as unidades básicas de saúde deveriam 

assumir o papel de unidades de referência para as famílias, com profissionais que 

pudessem ser procurados e nos quais depositassem confiança em momentos de 

dúvida, que tivessem liberdade de levar suas crianças não somente diante de um 
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problema de saúde, mas para avaliações de rotina, para acompanhar seu crescimento 

e desenvolvimento, para acesso aos programas públicos de saúde, como a 

puericultura e o tratamento odontológico. Estes são aspectos a serem considerados 

para estabelecer o princípio da longitudinalidade de forma que as famílias possam 

conseguir o cuidado ao longo do tempo para suas crianças, vinculado a uma mesma 

unidade de saúde e, se possível, a um mesmo profissional de saúde. 

 Para a efetivação do sucesso prático em saúde, além das transformações 

necessárias na organização do serviço, alguns mecanismos cotidianos do fazer dos 

profissionais de saúde no cuidado à criança carecem de revisão; são eles: a 

capacidade de ausculta e diálogo nos encontros de cuidado, a responsabilidade em 

relação aos projetos de felicidade daqueles que pretende cuidar, o protagonismo dos 

usuários na interação com o profissional, a capacidade de colocar-se no lugar do 

outro. 

 Um primeiro aspecto que pode auxiliar os serviços da rede de atenção à saúde 

a conhecer o usuário é a informatização, interligando os dados num sistema acessível 

aos profissionais de saúde do município. Quando esses serviços puderem se 

comunicar em tempo real, será possível o acesso a informações que possibilitem 

tratar o usuário como um igual, reconhecendo sua identidade, conhecendo sua 

história e o cuidado recebido anteriormente na rede, a evolução dos seus problemas 

de saúde, os medicamentos que utiliza rotineiramente, os agravos pelos quais já 

passou, onde busca seus cuidados cotidianamente, entre outros aspectos. Outro fator 

diz respeito a um fluxo de cuidados bem estabelecido, com regras claras para todos 

os serviços, que tornem as unidades de atenção básica a porta de entrada do serviço, 

o que atualmente não ocorre. 

A integralidade do cuidado, entendida como o tratar, o respeitar, o acolher, o 

atender o ser humano em seu sofrimento, a interação entre usuários, profissionais e 

instituições, expressas em atitudes como tratamento digno e respeitoso, com 

qualidade, acolhimento e vínculo, não foi percebida como a prática de cuidado nas 

unidades de saúde do estudo. Estas atuam com foco nos procedimentos realizados, 

no sentido de ser o mais abrangente possível na oferta de procedimentos e/ou 

programas, mas, ainda assim, não sendo suficientes, pois a demanda por serviços é 

maior do que a quantidade oferecida. 

Avançar para a organização do serviço em redes de atenção interdependentes 

poderia tornar-se um norte a ser almejado na atenção em saúde no município, 
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incorporando as premissas de: prioridade das ações de promoção e prevenção, com a 

atenção básica em saúde como a organizadora do fluxo de cuidados; garantia de 

atenção nos três níveis de complexidade da assistência, separados por densidade 

tecnológica, cada um resolutivo segundo sua proposta de cuidado; articulação das 

ações de promoção, prevenção, cura e recuperação, com o funcionamento adequado 

do fluxo de cuidados, com referência e contrarreferência funcionando em todos os 

níveis de cuidado, em mão dupla, e abordagem integral do indivíduo e das famílias. 

Quando indicamos a necessidade de mudança na organização dos serviços de 

forma a contemplar os atributos da atenção primária em saúde, estamos nos referindo 

à construção de processos que evidenciem a dimensão pública e social das 

organizações de saúde, lembrando que a saúde é direito do cidadão e dever do 

Estado, empoderando o usuário, e que a democratização da gestão do sistema de 

saúde é necessária para atingirmos essa meta. Essas mudanças têm potencial para 

propiciar uma nova forma de organização dos serviços, a renovação dos processos 

de gestão, gerando maior responsabilidade institucional para com os resultados do 

trabalho, numa tentativa de enfrentar possíveis desinteresses individuais ou mesmo 

do serviço, a alienação, o agir mecânico e a predominância da racionalidade técnica 

sobre a sabedoria prática. 

A proposição de mudança que defendemos é democrática, baseada em 

modelos de gestão que propiciem a participação coletiva, por exemplo, em 

colegiados de gestão, em reuniões setoriais, processos de planejamento que 

permitam pactos, acordos em relação aos rumos da rede de serviços no município, 

abrangendo usuários, trabalhadores, gestores, contribuindo para uma reestruturação 

que possibilite nova visibilidade ao serviço. 

Esse foco, considerando todos os atributos da atenção primária em saúde, 

organizado numa rede de cuidados, pressupõe uma interação entre os responsáveis 

pela organização dos serviços de saúde – os gestores, os responsáveis pela 

organização dos sistemas e serviços – os gerentes e os profissionais e os usuários 

dos serviços. Estamos falando de pessoas que se relacionam e constroem vínculos, 

por meio das quais ocorre ou não mudança, com maior ou menor dificuldade. A 

forma como a interação ocorre possibilita que a transformação e a interação também 

aconteçam, fundamentalmente por meio da linguagem, o que requer processos 

intensos de comunicação entre os diversos atores citados no processo de mudança. 

Será por meio do diálogo entre os sujeitos envolvidos que a integralidade necessária 
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aos serviços poderá ser construída, com a implantação de mecanismos e estruturas 

que regulem o fluxo de cuidado aos usuários e tornem a assistência resolutiva? Isso 

deve ser pensado visto que a comunicação é o componente central da coordenação, 

a qual consideramos deva ser exercida pela atenção básica em saúde. 

Num sistema integrado de serviços de saúde, conforme estamos propondo, 

como possibilidade de transformação para o setor saúde no município, a 

coordenação é o meio pelo qual poderão ser atingidos os objetivos do sistema, quais 

sejam a integralidade da atenção, o acesso de primeiro contato, a longitudinalidade, 

a coordenação dos serviços pela atenção básica, o foco do cuidado na família, a 

orientação comunitária. Para possibilitar o acesso e a continuidade do cuidado, 

evitar a realização de procedimentos desnecessários ou a duplicação de 

procedimentos ou exames e agilizar o atendimento, a coordenação deve funcionar a 

contento, e, nesse processo, será essencial estabelecer a comunicação, o diálogo. 

Essa comunicação precisa se dar, além de entre os serviços, também entre 

os diversos profissionais que compõem a área da saúde, pois observamos a 

predominância do modelo fragmentado de organização do trabalho, em que cada 

profissional realiza parcelas, sem uma integração com as demais áreas envolvidas, 

sendo essa uma das razões que dificultam a realização de um trabalho em saúde 

integrador e de melhor qualidade. Ao considerarmos as especificidades do trabalho 

em saúde, desenvolvido por seres humanos para outros seres humanos, cuja 

complexidade ultrapassa os saberes de uma única profissão, é que defendemos que 

a comunicação e o diálogo devam perpassar todas as práticas. 

Tal aspecto deve ser considerado tanto nas relações interprofissionais quanto 

para que a relação de cuidado entre profissional e usuário ocorra de forma 

horizontalizada, considerando as relações com base na comunicação, no respeito ao 

outro e ao seu conhecimento, no acolhimento das diferenças, na escuta qualificada. 

No convívio entre profissionais, percebemos a necessidade de que as relações se 

sustentem na cooperação e na troca de conhecimento, na articulação dos saberes e 

fazeres, na interação entre os profissionais marcada pela horizontalidade das 

relações e pela participação na tomada de decisões, considerando as subjetividades 

presentes nas relações para o empoderamento dos sujeitos. 

Ao propor a adoção do acolhimento pelos serviços de saúde estamos 

assumindo que estes sejam organizados com foco no usuário, considerando-se os 

princípios da acessibilidade, da reorganização do processo de trabalho, deslocando-
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se o eixo central do cuidado do médico para a equipe multiprofissional, qualificando 

a relação entre profissional e usuário baseada na humanização do cuidado, na ética, 

na solidariedade e na cidadania, buscando a resolutividade em saúde. 

 Além disso, para a população deste estudo, crianças menores de cinco anos, 

a comunicação precisa ser estabelecida com os familiares que acompanham a 

criança no momento do encontro de cuidado na unidade de saúde. Essa 

particularidade deve ser considerada, assim como as vulnerabilidades apresentadas 

pela criança por sua própria condição de ser criança, em crescimento e 

desenvolvimento, com características distintas e singulares a serem consideradas 

nas abordagens de saúde. 

 Será por meio do diálogo entre os sujeitos que constituem o coletivo do setor 

saúde, construído em uma relação de cuidado, que vislumbramos a intervenção 

possível no planejamento e gestão e na prática de atenção cotidiana dos 

profissionais e, especificamente, na atenção às crianças, tornando possível 

responder socialmente aos diversos desafios que se impõem frente aos resultados 

desse estudo. 

 

“O ouvido é o caminho do coração”. 

Voltaire 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (Para acompanhantes das 

Crianças Hospitalizadas) 
 

Título da pesquisa: Resolutividade do atendimento à saúde das crianças menores de 5 

anos com queixas de doenças evitáveis. 

Pesquisador responsável: Meu nome é Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, sou 

enfermeira (COREN-PR nº 54663), professora do Curso de Enfermagem da UNIOESTE e 

aluna do Programa de Pós Graduação Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e gostaria de convidá-lo(a) a 

participar de uma pesquisa que será realizada aqui no Hospital Universitário e em Unidades 

Básicas de Saúde (Postos de Saúde). A minha orientadora é a Profa. Regina Aparecida 

Garcia de Lima, enfermeira (COREN-SP nº 13469) e professora do Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. 

O objetivo deste trabalho é conhecer o caminho percorrido por vocês na busca de 

cuidado para a doença (doenças respiratórias, doença gastrointestinal e/ou infecto-

parasitária) da criança. Onde buscaram o primeiro atendimento? Quem atendeu? A criança 

recebeu tratamento? Porque precisou ser hospitalizada? Com isso queremos avaliar se o 

posto de saúde tem resolvido esses problemas de saúde das crianças que os procuram. 

Para isso farei algumas perguntas para poder conhecer um pouco a sua história. 

Precisaremos nos encontrar algumas vezes aqui na unidade de pediatria; nossas conversas 

serão mantidas em segredo e serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seu nome 

verdadeiro não irá aparecer e se você não quiser responder algumas questões poderá não 

respondê-las. Se você concordar, nossas conversas serão gravadas, para que eu não 

esqueça nada do que foi dito e depois passadas para o papel, sendo que você poderá ler, 

se quiser. 

Quando terminarmos este trabalho, o resultado deverá ser apresentado em 

encontros científicos e divulgado em revistas científicas. Com os resultados deste trabalho 

esperamos ajudar a equipe de saúde a cuidar de crianças com problemas de saúde como o 

de seu/sua filho(a) antes que eles precisem ser hospitalizados. A qualquer momento poderá 

deixar de participar da pesquisa e isso não vai interferir no seu tratamento aqui no hospital. 

Riscos e Desconfortos: Falar sobre a nossa própria história, principalmente quando 

envolve um filho (a) doente pode ser desconfortável em algum momento, por isso, ao sentir-

se desconfortável, você tem a liberdade de não querer falar mais sobre o assunto e nada irá 

acontecer a você e a sua criança, com relação ao tratamento. 

Benefícios: Não há benefícios diretos para você e sua criança. Mas as informações que 

você nos dará poderão ajudar a compreender se os serviços de saúde tem resolvido os 
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problemas de saúde das crianças e suas famílias e se não tem porque isso está 

acontecendo. 

Despesas e Indenização: Não haverá qualquer custo para sua família por estar 

participando deste trabalho, e não haverá nenhuma indenização pela participação de vocês. 

Este termo será entregue em duas vias e uma ficará com o senhor/senhora. 

Caso você queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIOESTE os endereços e telefones são: 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Avenida Bandeirantes nº 3900, fone (16) 

3602-3411 - Profa. Regina Lima 

UNIOESTE - Rua Universitária, 2069, Bairro Jd. Universitário, Cascavel – PR. Fone: (45) 

3220-3147 ou 3220 – 3148 – Profa. Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE – (45) 3220-3272 

 

 

Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 
Doutoranda da EERP 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa, concordo com a 

participação. 

Eu, _________________________________________ aceito participar da entrevista 

do projeto de pesquisa “Resolutividade do atendimento à saúde das crianças menores de 5 

anos com queixas de doenças evitáveis”. Estou ciente que a entrevista será gravada, as 

informações serão mantidas em segredo e caso decida não mais participar, em qualquer 

momento, tenho a liberdade de retirar o consentimento. Recebi uma cópia deste documento 

e tive a oportunidade de discuti-lo com a interessada. 

 

 

Nome do responsável:_________________________________________________ 

Assinatura do responsável:______________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ Cascavel - Pr 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (Para profissionais de 

saúde) 
 

Título da pesquisa: Resolutividade do atendimento à saúde das crianças menores de 5 

anos com queixas de doenças evitáveis. 

Pesquisador responsável: Meu nome é Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, sou 

enfermeira (COREN-PR nº 54663), professora do Curso de Enfermagem da UNIOESTE e 

aluna do Programa de Pós Graduação Enfermagem em Saúde Pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e gostaria de convidá-lo(a) a 

participar de uma pesquisa que será realizada aqui no Hospital Universitário e em Unidades 

Básicas de Saúde (Postos de Saúde). A minha orientadora é a Profa. Regina Aparecida 

Garcia de Lima, enfermeira (COREN-SP nº 13469) e professora do Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. 

O objetivo deste trabalho é conhecer o caminho percorrido pelas crianças menores 

de cinco anos e suas famílias na busca de cuidado para a doença (doenças respiratórias, 

doença gastrointestinal e/ou infecto-parasitária) da criança. Onde buscaram o primeiro 

atendimento? Quem atendeu? A criança recebeu tratamento? Porque precisou ser 

hospitalizada? Com isso queremos avaliar se o posto de saúde tem resolvido esses 

problemas de saúde das crianças que os procuram. 

Para isso farei algumas perguntas para poder conhecer um pouco a sua unidade e 

como o trabalho tem se organizado para desenvolver a atenção primária em saúde no 

município. Precisaremos nos encontrar algumas vezes aqui na unidade; nossas conversas 

serão mantidas em segredo e serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seu nome 

verdadeiro não irá aparecer e se você não quiser responder algumas questões poderá não 

respondê-las. Se você concordar, nossas conversas serão gravadas, para que eu não 

esqueça nada do que foi dito e depois passadas para o papel, sendo que você poderá ler, 

se quiser. 

Quando terminarmos este trabalho, o resultado deverá ser apresentado em 

encontros científicos e divulgado em revistas científicas. Com os resultados deste trabalho 

esperamos ajudar a equipe de saúde e a gestão de saúde municipal a refletir sobre como o 

cuidado de crianças com problemas de saúde considerados de internação evitável tem sido 

feito, a fim de evitar que as hospitalizações sejam necessárias. A qualquer momento você 

poderá deixar de participar da pesquisa. 

Riscos e Desconfortos: Falar sobre a nossa própria história, sobre o nosso cotidiano de 

trabalho, pode ser desconfortável em algum momento, por isso, ao sentir-se desconfortável, 

você tem a liberdade de não querer falar mais sobre o assunto. 
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Benefícios: Não há benefícios diretos para você. Mas as informações que você nos dará 

poderão ajudar a compreender se os serviços de saúde tem resolvido os problemas de 

saúde das crianças e suas famílias e se não tem porque isso está acontecendo. 

Despesas e Indenização: Não haverá qualquer custo para você por estar participando 

deste trabalho, e não haverá nenhuma indenização pela sua participação. 

Este termo será entregue em duas vias e uma ficará com o senhor/senhora. 

Caso você queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIOESTE os endereços e telefones são: 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, Avenida Bandeirantes nº 3900, fone (16) 

3602-3411 - Profa. Regina Lima 

UNIOESTE - Rua Universitária, 2069, Bairro Jd. Universitário, Cascavel – PR. Fone: (45) 

3220-3147 ou 3220 – 3148 – Profa. Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE – (45) 3220-3272 

 

 

Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 
Doutoranda da EERP 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa, concordo com a 

participação. 

Eu, _________________________________________ aceito participar da entrevista 

do projeto de pesquisa “Resolutividade do atendimento à saúde das crianças menores de 5 

anos com queixas de doenças evitáveis”. Estou ciente que a entrevista será gravada, as 

informações serão mantidas em segredo e caso decida não mais participar, em qualquer 

momento, tenho a liberdade de retirar o consentimento. Recebi uma cópia deste documento 

e tive a oportunidade de discuti-lo com a interessada. 

 

 

Nome do Participante:_________________________________________________ 

Assinatura do Participante:______________________________________________ 

Data: _____/_____/_____ Cascavel – PR 
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APÊNDICE C – Roteiro de coleta de dados – Entrevista com Familiar da 

Criança 
1 Perfil da Família 
Nome da Criança: ___________________________________Idade da Criança: ________ 

Nome do Cuidador (no hospital): _______________________________________________ 

Grau de parentesco: _________________ Idade: _________ Escolaridade: _____________ 

Profissão: _____________________ Ocupação atual: ______________________________ 

Nº de filhos: ____________________ Idade dos Filhos: _____________________________ 

Situação conjugal: __________________________________________________________ 

Quem é o cuidador (a) da(s) criança(s) em casa (fora do hospital): ____________________ 

Renda Familiar (em salários mínimos, quantas pessoas contribuem e de que forma): 

__________________________________________________________________________ 

Presença de eletrodomésticos: geladeira (   ), televisão (   ), fogão a gás (   ), chuveiro 

elétrico (   ), rádio (   ), máquina de lavar roupa (   ). 

Condições de moradia: 

- propriedade (casa própria/alugada/cedida, conjunto habitacional, invasão legalizada, não 

legalizada, agrícola): _________________________________________________________ 

- descrição física da moradia (alvenaria, madeira, lona, nº cômodos): 

__________________________________________________________________________ 

- característica dominante da área (residencial, comercial, industrial, área verde, outras): 

__________________________________________________________________________ 

- abastecimento de água (encanada, com abastecimento regular/irregular, água de poço, 

mina, rio, ligação clandestina):_________________________________________________ 

- Esgoto (rede oficial, fossas, esgoto a céu aberto):_________________________________ 

- Eletricidade (rede oficial, ligação coletiva, ausente):________________________________ 

- Presença de animais na residência (quais, na casa, ou solto na rua): 

__________________________________________________________________________ 

- Coleta de lixo (regular, irregular, queimado, enterrado, acumulado, onde?): 

__________________________________________________________________________ 

- pavimentação (asfalto/calçamento, terra): _______________________________________ 

- Presença de serviços (escolas, creches, farmácias, hospitais, centro comunitário, 

associação de moradores, outros): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

UBS/USF de referência: ______________________________________________________ 

Meio de transporte (carro próprio, motocicleta, ônibus coletivo, bicicleta, outros): 

__________________________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________________ 
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2 Questões norteadoras 

Conte-me sobre a doença da criança. 

Conte-me quais foram os serviços de saúde que procurou até chegar ao hospital e como foi 

o tratamento da criança em cada um dos serviços de saúde. 

 

Tópicos a serem abordados 

Início dos 

sinais e 

sintomas e 

conduta 

 

Quando e como a família percebeu que a criança não estava bem 

Quais foram os primeiros sinais percebidos de que a criança não estava bem 

Quais as medidas adotadas no âmbito da família para atenção a saúde da 

criança 

Em que momento da evolução da doença a família buscou cuidados de saúde 

Onde a família buscou assistência à saúde da criança num primeiro momento 

Característi

cas do 

serviço de 

saúde 

Existe um profissional de saúde (médico/enfermeira) ou serviço de saúde 

onde a criança é levada pela família quando está doente ou necessita algum 

conselho sobre a saúde da criança 

No serviço de saúde a sua criança é conhecida pelos profissionais 

Existe um médico ou enfermeira que seja considerado pela família como o 

profissional responsável pelo atendimento da criança 

Qual foi o cuidado prestado a criança na atenção básica, no local em que ela 

foi levada 

Quais foram os profissionais de saúde que realizaram o atendimento 

Quantas vezes a criança foi levada para atendimento 

O local escolhido para levar a criança para atendimento pertence a mesma 

área de moradia 

Acessibili-

dade 

Quando a UBS/USF está aberta e sua criança fica doente, alguém deste local 

a atende no mesmo dia 

Quanto tempo é preciso esperar e com quantas pessoas é preciso falar para 

conseguir uma consulta neste local 

Consegue consultas de retorno no mesmo local e quanto tempo demora 

Consegue atendimento médico para sua criança nesse local quando acha que 

é necessário 

Quais foram os serviços percorridos pela família no processo de atenção a 

saúde da criança 

Atenção 

Continuada

/Resolutivi-

O médico ou enfermeira entende o que você diz ou pergunta 

O médico ou enfermeira responde suas perguntas de maneira que você 

entenda 
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dade Se você tem alguma dúvida sobre a saúde da criança, pode conversar com o 

médico ou enfermeira 

Você ficou satisfeita com o atendimento recebido na UBS/USF para sua 

criança 

O médico ou enfermeira lhe dá tempo suficiente para você falar sobre suas 

preocupações ou problemas 

Você se sente a vontade para falar com o médio ou a enfermeira sobre suas 

preocupações ou problemas 

O médico ou a enfermeira conhece a história médica completa da sua criança 

O médico ou a enfermeira conhece todas as medicações que a sua criança 

está tomando 

O médico ou a enfermeira resolvem os problemas de saúde de sua criança 

Hierarquiza

ção 

O médico ou enfermeira encaminhou sua criança para um especialista ou 

outro serviço 

O médico ou enfermeira da UBS/PSF sabe que a criança está hospitalizada 

Como foi a hospitalização da criança (foi feito encaminhamento de um serviço 

a outro, procuraram diretamente o hospital, houve piora nos sintomas da 

criança e isso motivou a procura do serviço) 

Integralida-

de 

Na UBS/USF tem as vacinas que sua criança precisa disponíveis 

Na UBS/USF fazem avaliação para incluir sua família em programas sociais 

(bolsa-família, bolsa-escola, programa do leite) ou benefícios do governo 

Na UBS/USF tem os medicamentos que a senhora precisa para a criança 

Ações de 

Proteção e 

Promoção 

a saúde 

recebidas 

Orientações para manter a criança saudável: alimentação saudável, boa 

higiene, sono adequado, entre outras 

Orientação para evitar acidentes: maneiras para manter a criança segura 

(quedas, queimaduras, afogamento, intoxicação, choque elétrico, entre outras) 

Orientação sobre maneiras de lidar com problemas de comportamento da 

criança (quando desobedece, faz coisas que você considera erradas, faz 

“manha”, entre outras) 

Orientação sobre mudanças do crescimento e desenvolvimento da criança, o 

que esperar em cada idade, quando vai caminhar, controlar o xixi, entre outras 

Instrumento construído a partir dos itens de avaliação constantes do Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária – PCATool – Brasil Infantil, de: HARZHEIM, E. et al. Consistência interna e 

confiabilidade da versão em português do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool-

Brasil) para serviços de saúde infantil. Cadernos de Saúde Pública, v. 22, n. 8, ago, p. 1649-1659, 

2006. 
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APÊNDICE D – Roteiro de coleta de dados – Entrevista com Profissional de 

Saúde 
1 Identificação 

Nome: _____________________________________________________________ 

Unidade de Trabalho: ________________________________________________ 

Idade: _________________________ Escolaridade: ________________________ 

Profissão: _____________________ Data: _______________________________ 

Especialização: ______________________________________________________ 

2 Questões norteadoras 

Conte-me sobre o funcionamento da unidade de saúde e qual seu trabalho (atividades) 

nesse serviço. 

Conte-me quais são as ações dirigidas especificamente a crianças que desenvolve na 

unidade. 

3 Tópicos a serem abordados 
Início dos 

sinais e 

sintomas 

Você conhece quais as medidas adotadas no âmbito da estratégia da saúde da 

família para atenção a saúde da criança na população de sua área de abrangência 

Em que momento da evolução da doença a família costuma buscar cuidados de 

saúde aqui na unidade 

Onde a família costuma buscar assistência à saúde da criança num primeiro momento 

em sua realidade 

Característi-

cas do 

serviço de 

saúde 

Existe um profissional de saúde (médico/enfermeira) em sua unidade que atende 

especificamente crianças 

Em que medida considera que esse serviço de saúde conhece as crianças que 

costuma atender 

Existe um médico ou enfermeira que seja considerado pelas famílias como o 

profissional responsável pelo atendimento da criança 

Qual tem sido o cuidado prestado costumeiramente as crianças aqui na UBS 

Quais são os profissionais de saúde que realizam o atendimento 

Quantas vezes as mesmas crianças costumam ser trazidas para atendimento 

Este local atende somente crianças da mesma área de abrangência 

territorial/geográfica da unidade 

Acessibili-

dade 

Quando a UBS/USF está aberta e uma criança fica doente, alguém deste local a 

atende no mesmo dia em que a família a procura 

Quanto tempo é preciso esperar e com quantas pessoas é preciso falar para 

conseguir uma consulta neste local 

Quanto tempo demora para marcar uma consulta de retorno aqui na unidade 

A família consegue atendimento médico para uma criança nesse local quando acha 

que é necessário 
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Você conhece quais são os serviços percorridos pela família no processo de atenção 

a saúde da criança 

Atenção 

Continuada/

Resolutivi-

dade 

Você entende o que o familiar diz ou pergunta facilmente 

Você responde as perguntas dos familiares de maneira que eles entendam 

Se você tem alguma dúvida sobre a saúde da criança, tem acesso a outros 

profissionais para auxiliá-lo 

Você conhece o grau de satisfação das famílias sobre o seu atendimento para as 

crianças 

Você dá tempo suficiente para o familiar falar sobre suas preocupações ou problemas 

Você deixa o familiar a vontade para falar sobre suas preocupações ou problemas 

Você conhece a história médica completa das crianças que atende 

Você conhece todas as medicações que a criança que está atendendo está tomando 

Como sabe que o problema foi resolvido 

Hierarquiza-

ção 

Você costuma encaminhar as crianças para os especialistas ou outros serviços 

necessários para resolver seu problema de saúde 

Você sabe quando uma criança de sua área de abrangência está hospitalizada 

Quando é necessária a hospitalização da criança, você faz o encaminhamento de um 

serviço a outro, cobra o retorno sobre o tratamento após a alta 

Integralida-

de 

Na UBS/USF tem todas as vacinas que as crianças precisam disponíveis 

Na UBS/USF fazem avaliação para incluir as famílias em programas sociais (bolsa-

família, bolsa-escola, programa do leite) ou benefícios do governo 

Na UBS/USF tem os medicamentos necessários para os diversos tratamentos para as 

crianças 

Ações de 

Proteção e 

Promoção a 

saúde 

recebidas 

Orientações para manter a criança saudável: alimentação saudável, boa higiene, sono 

adequado, entre outras 

Orientação para evitar acidentes: maneiras para manter a criança segura (quedas, 

queimaduras, afogamento, intoxicação, choque elétrico, entre outras) 

Orientação sobre maneiras de lidar com problemas de comportamento da criança 

(quando desobedece, faz coisas que você considera erradas, faz “manha”, entre 

outras) 

Orientação sobre mudanças do crescimento e desenvolvimento da criança, o que 

esperar em cada idade, quando vai caminhar, controlar o xixi, entre outras 

Instrumento construído a partir dos itens de avaliação constantes do Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária – PCATool – Brasil Infantil, de HARZHEIM, E. et al. Consistência interna e 

confiabilidade da versão em português do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool-

Brasil) para serviços de saúde infantil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 8, ago, 

p. 1649-1659, 2006. 
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APÊNDICE E – Roteiro de Coleta de Dados – Mapa Falante 

 
Grupo Questão 

Geradora de 

Debate 

Primeiro 

Momento 

Segundo 

Momento 

Terceiro 

Momento 

Quarto 

Momento 

Quinto 

Momento 

Participante

s: 

Quais foram 

os caminhos 

percorridos 

e os 

recursos 

utilizados 

para atender 

as 

necessidade

s de 

cuidados de 

saúde para 

seus filhos? 

Recepção, 

acolhimento, 

apresentaçã

o do 

ambiente e 

materiais 

disponíveis 

para a 

dinâmica. 

Apresentaçã

o dos 

participantes 

do grupo e 

explicação 

sobre os 

objetivos da 

pesquisa e 

da dinâmica 

Mapa 

Falante, e 

leitura do 

TCLE. 

 

Enunciaçã

o e 

discussão 

da 

questão 

geradora 

de debate. 

Apresentação 

da produção 

artística do 

mapa falante 

elaborada 

individualment

e. 

Análise 

coletiva 

das 

produçõe

s 

individuai

s e a 

validação 

(síntese). 
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APÊNDICE F – Roteiro de Coleta de Dados - Observação Participante na 

UBS/USF 

Local: 

Data: 

Período de observação: 

1 - Descrição da observação no período: 

2 – Tópicos a serem observados: 

- acolhimento no serviço de saúde; 

- existência de referência e contra-referência; 

- existência de trabalho em equipe; 

- intersetorialidade das ações; 

- integralidade entre ações e serviços; 

- vinculação da equipe com a família e criança. 
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APÊNDICE G – Roteiro de Coleta de Dados – Análise documental em 

Prontuário Hospitalar e Ambulatorial 
 
Hospitalar 

Nome da Criança: ____________________________________________________ 

Número do Prontuário: _________________________________________________ 

Nome do Familiar Responsável: _________________________________________ 

Período da hospitalização (em relação à data): ______________________________ 

Hipótese/Confirmação Diagnóstica (CID 10): _______________________________ 

Duração da hospitalização (em dias): _____________________________________ 

É a primeira hospitalização na vida da criança? (Buscar no SAME a documentação 

completa e complementar a informação com o familiar responsável) 

(     ) Sim (     ) Não Qual é o nº desta hospitalização na vida da criança? _______ 

         As hospitalizações anteriores foram pelos mesmos motivos? 

___________________________________________________________________ 

Consta do prontuário documento de encaminhamento? _______________________ 

Consta do prontuário atendimento anterior a entrada no hospital? _______________ 

Descrição dos sinais clínicos que motivaram a hospitalização: __________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ambulatorial 

 

Número do prontuário: _________________________________________________ 

Data do atendimento: __________________________________________________ 

Profissional que fez o atendimento: _______________________________________ 

Descrição do atendimento: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Diagnóstico (CID 10): __________________________________________________ 

Tratamento: _________________________________________________________ 

Encaminhamento: ____________________________________________________ 

 



367 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Anexos 
 



368 
 

 

ANEXO 1 - Lista de Códigos da CID BR 10 CSAA 
Lista de Códigos da CID BR -10 considerados como Condições Sensíveis à Atenção Ambulatorial 

(CSAA), por categoria de diagnósticos de internação 

1. Pneumonias bacterianas J13, J130, J14, J140, J153-J154, J158-J159, J180-J189 

2. Gastroenterites A000-A020, A029, A030-A039, A048-A049, A050-A059, A060, 

A069, A071, A080-A085, A09, A090 

3. Insuficiência cardíaca I500-I509, J81, J810 

4. Asma J450-J459, J46, J460 

5. Saúde Mental F100-F199, F200-F209, F21, F210, F220-F239, F24, F240, 

F250-F259, F280, F29, F290, F300-F388, F39, F390 

6. Hipertensão I10, I100, I110-I119, I200-I209 

7. Diabetes E100-E101, E110-E111, E120-E121, E130-E131, E140-E141, 

E102-E108, E112-E118, E122-E128, E132-E138, E142-E148, 

E109, E119, E129, E139, E149 

8. Desidratação E86, E860 

9. Desnutrição e deficiências 

nutricionais 

E40, E400, E41, E410, E42, E420, E43, E430, E440-E441, E45, 

E450, E46, E460, E500-E509, E511-E519, E52, E520, E530-

E539, E54, E540, E550-E559 

10. Infecção da pele e 

subcutâneo 

L010-L089 

11. Doença inflamatória dos 

órgãos pélvicos femininos 

N700-N739, N750-N768 

12. Convulsão por epilepsia G400-G409 

13. Hipertensão na 

gravidez/eclampsia 

O100-O110, O11, O110, O13, O130, O140-O159, O16, O160 

14. Anemias por deficiência de 

ferro 

D500-D509, D510-D539 

15. Doenças imunizáveis e 

infecciosas preveníveis 

B050-B059, A370-A379, A360-A369, A33, A330, A34, A340, 

A35, A350, G000, A150-A153, A160-A162, A170, I00, I000, I010-

I029 

16. Infecções agudas das vias 

aéreas superiores 

J00, J000, J010-J019, J020-J029, J030-J039, J060-J069, H660-

H669 

17. Sífilis (inclui congênita) A500-A509, A510-A539 

18. Bronquite e doença 

pulmonar obstrutiva crônica 

J200-J219, J310-J312, J40, J400, J42, J420, J410-J418, J430-

J439, J440-J449, J47, J470 

19. Infecção do rim e trato 

urinário 

N10, N100, N110-N119, N12, N120, N159, N390 

FONTE: Perpétuo e Wong (2006, p. 12). 
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ANEXO 2 - Lista Brasileira de Condições Sensíveis à Atenção Básica 
GRUPO DE CAUSA CÓDIGO 

1. Doenças preveníveis por imunização e 

condições evitáveis 

A33-A35, B05, G00.0, A37, A36, A50, A51, A53, 

A15.0–A15.3, A16.0–A16.2, A17.0, A15.4–

A15.9, A16.3–A16.9, A17.1–A17.9, A18, A19, 

A95, B50–B54, B16 

2. Gastroenterites infecciosas e complicações A00-A09, E86 

3. Anemia por deficiência de ferro D50 

4. Deficiências nutricionais E40-E46, E50-E64 

5. Infecções de ouvido, nariz e garganta H66, J00-J03, J06, J31, I00-I02 

6. Pneumonias bacterianas J13, J14, J15.2-J15.4, J15.8, J15.9, J17, J18 

7. Asma J45, J46 

8. Doença pulmonar obstrutiva crônica J20, J21, J40-J44, J47 

9. Hipertensão I10, I11 

10. Angina pectoris I20, I24 

11. Insuficiência cardíaca I50, J81 

12. Doenças cerebrovasculares I60, I69 

13. Diabetes melitus E10, E14 

14. Epilepsias G40, G41 

15. Infecção no rim e trato urinário N00, N10-N12, N15.9, N39.0, N30, N34 

16. Infecção da pele e tecido subcutâneo A46, L01-L04, L08 

17. Doença inflamatória órgãos pélvicos 

femininos 

N70-N73, N75, N76 

18. Úlcera gastrointestinal com hemorragia e/ou 

perfuração 

K25.0-K25.2, K25.4-K25.6, K26.0-K26.2, K26.4-

K26.6, K27.0-K27.2, K27.4-K27.6, K28.0-K28.2, 

K28.4-K28.6 

19. Neoplasia maligna do útero C53, C55 

20. Doenças relacionadas ao pré-natal e parto O23, P00, P35.5, P70.0, P70.1, B20-B24 

FONTE: Nedel et. al. (2008, p. 1045). 
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ANEXO 3 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIOESTE 



371 
 

 

ANEXO 4 – Organograma funcional de Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel, 

PR, no ano de 2009. 
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ANEXO 5 - Modelo de prontuário médico ambulatorial de emergência adotado nas 

unidades de pronto atendimento continuado, no município de Cascavel, PR, no ano 

de 2009. 

 
 


