
~~ 
ISABEL MARIA TEIXEIRA BICUDO PEREIRA . 

/EDUCAÇÃO EM SAODE EM UNIDADES 
SANITÃRIAS DO MUNIC!PIO DE SÃO PAULO 

I 

Tese de doutoramento apresentada 
~ Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, Depar 
tamento de Prática de Saúde Pú 

blica, para obtenção do Título 
de Doutor em Saude Pública. 

Orientador: 

Profa. Ruth Sandoval Marcondes 

são Paulo 
1983 



( 

DEDICATORIA 



IN MEMORIAM 

RafaeZ José Bicudo Pereira 

ManoeZ dos Santos Teixeira e 

Rosa Maria Teixeira Bicudo 

cujas vidas marcaram minha vida. 

Para. 

minha filha e minhamae 

i 



AGRADECIMENTOS 



ii 

AGRADECIMENTOS 

A Dra. Ruth SandovaZ Marcondes, pela orientaçio dedicada e "in 

terêsse permanente no crescimento têcnico~cientffico rfie seus 

alunos. 

A tris Focesi Lencastre e Denise Cesar Homem D'E~ Re~ pel~ a 
~ 

mizade demonstrada, assumindo, por vezes, tarefas a mais Vl~ 

sando facilitar a realização deste trabalho. 

Aos demais colegas da DESP, por participarem, de alguma forma, 

do meu aperfeiçoamento profissional. 

A William Moffitt Harris,pelo interêsse em oferecer artigos 

e idéias que foram especialmente importantes no delineamento 

desta tese e pela elaboração do summary. 

À Dra. Sabina Lea Davidson Gotlieb,pela revisão das tabelas 

e gráficos. 

À Dra. Neide S. Bittencourt,cuja visão de educação em saude 

possibilitou a realização deste trabalho. 

A todos os servidóres dos PAM que, com boa vontade, permiti~ 

ram que eu participasse das atividades desenvolvidas nos Pos 

tos, observando-os durante o decorrer de seu trabalho. 

À Leda C.P. de Campos Camargo/pela inestimável colaboração 

no levantamento, seleção e revisão da bibliografia apresent~ 

da. 



iii 

Ã Ivany Abranche~ Pares de Otivetra,pelo cuidado e interEsse 

na realização dos trabalhos de datilografia. 

Ã Janice Jane Testa da Silva,pela colaboraçao prestada duran 

te a realização do trabalho de campo. 

~ CAPES/pelo auxílio financeiro oferecido especificamente na 

fase de levantamento bibliográfico. 



RESUMO 



iv 

RESUMO 

Este trabalho descreve o desempenho do pessoal profissional 

e auxiliar no que tange li educação em saúde no programa de 

Assistência à Criança em Postos de Assistência Médica da Se 

cretaria de Higiene e Saúde da Prefeitura de São Paulo. 

Foram analisadas, sob o enfoque educativo, as seguintes fa

ses do programa, que deveriam incluir orientação referente 

â saúde da criança de O a um ano de idade,: consulta medica 

e pós-consulta de pre~natal e puerperio; pre-consulta, con~ 

sulta medica e pós-consulta de pediatria e vacinação. 

Utilizou-se a observação direta não participante como meto~ 

do19gia de trabalho. 

Concluiu-se que nos Postos observados a educação em saúde é 

eventual e superficialmente desenvolvida. O desempenho do 

pessoal de saúde (medico e auxiliar) é irrsatisfat6rio quan~ 

to ao oferecimento de orientações de saúde e o desenvolvi ~ 

mento 40' processo educativo. 

Recomenda-se que o poder decisório da agência de saÚde estu 

dada proporcione oportunidades para debates em todos os nr~ 

veis sobre a contribuição da" educação em saúde para o suce~ 

so dos programas, estimule o pessoal de saúde a integrar o 

componente educa"tivo aos seus procedimentos rotineiros de 

trabalho e abra espaço para o desenvolvimento de atividades 

educativas específicas a nível de suas Unidades. 
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Recomenda-se ainda que a Secretaria de Higiene e Saúde do 

Município de São Paulo garanta a participação do Educador 

de Sa-úd"e Pública nos órgãos oficiais de treinamento de pes .... 

soaI e em todos os grupos de trabalho responsáveis pelo es

tudo, formulação, implementação e avaliação de seus proje .... 

tos. 
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SUMMARY 

This paper describes the professional and auxiliary personnel 

performance in regard to health education in the child health 

programme of the City Health Department of heaIth centers of 

São Paulo. 

The educational component of the following phases of the 

programme were analised: medicaI examinations during pregnancy 

and after delivery, children's medicaI examination and 

vaccination. 

Direct non-participatory observation was the method employed, 

It was concluded that education is only eventually and 

superficially implemented in the health centers under study , 

The performance of h~alth personnel (doctors and auxiliaries) 

is not satisfactory as far as integration of health education 

to the regular activities is concerned, 

It is recommeded that opportunities should be made available 

so that discussions at alI leveIs might take place concerning 

the contribution of health education towards the success of 

prograrnrnes and that health personnel should be encouraged to 

integrate health education components in their routine work 

procedures, besides developing specific education activities 

at the centers. 

It is also recornrnended tha~Health Department authorities 

guarantee the participation of the Public Health Education 
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specialist in official personnel training teams as well a~ in 

the groups in charge of the study. formulation,implementation 

and evaluation of health projects. 
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INTRODUÇÃO 

Em estudo referente ã problemática da saúde que atinge paí

ses em desenvolvimento a Organização Mundial da Saúde reco

menda que os recursos disponíveis sejam investidos preferen 

cia1mente na prevenção de doenças, onde seu rendimento será 
• !: r-
maior 56

• 

A açao preventiva, porém, nao depende apenas da variãve1 fi 

. ." nancelra; lnumeras outras influem, direta ou indiretamente, 

no binômio saúde/doença da população. Entre tais variáveis 

destaca-se a educação em saúde. 

A mortalidade infantil é considerada um dos indicadores mais 

sensíveis de que se pode dispor para avaliar o progresso so 

cia1. Dados apresentados por LESER 56 mostram que, a despe i 

to da previsão de RAMOS 88
, a curva da mortalidade ~infantil 

no Mun~cípio de São Paulo, a partir de 1960, passou a ascen 

der novamente, colocando em "cheque" a eficH~ncia das orga-

nizações sanitárias. As causas de tal situação não podem 

ser atribuídas a um único fator, porém a educação em saúde, 

afirma LESER 56
• aparece sempre como fator associado. 

A saúde de uma população está diretamente ligada ao modo de 

pensar. sentir e agir dos indivíduos que a compoem. Qual 

quer ação que tenha por alvo a saúde de uma comunidade re 

que implique na adoção de novos comportamentos não pode ig-

norar os fatores que os determinam. Analisada sob este as 

pecto a educação em saúde significa a soma de todos os es-
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forços para conseguir alcançar aqueles comportamentos, mu

dando ou reforçando conhecimentos, atitudes e práticas das 

pessoas de modo a melhorar seu nível de saúde e de toda a 

comunidade30.5~,59,6~,91. 

Entretanto, todos os esforços envidados poderão resultar em 

fracasso se o homem, objeto final da Saúde Pública, não for 

considerado na sua integralidade como um ser bio-psico-so -

cial. 

KAPRIO~9 relata que, em países desenvolvidos, os problemas 

de subnutrição, desemprego, falta de habitação, saneamento 

e educação já solucionados foram substituídos por outros, 

talvez ainda mais complexos, como o abuso de drogas, álcool 

e fumo, obesidade, solidão e desequilíbrio mental. Tal con~ 

tatação demonstra que o homem é uma entidade complexa o,e a 

solução de seus problemas implica, basicamente, na sua ade

sao. 

VlLAS-BOAS~ll afirma que, no Brasil, grande massa populacio

nal tem suas condições físicas e sua habilitação para o tra 

balho comprometidas ã medida em que é agredida por fatores 

adversos. tais como subnutrição, saneamento ambiental precá 

rio, doenças infecto-contagiosas, deficiência de recursos e 

ducacionais, dificuldades de habitação. 

Visando a corrigir tal situação o Ministério da Saúde vem 

desencadeando, entre outras providências, a intensificação 

das ações educativas. que buscam capacitar os indivíduos e 

grupos a assumir a solução dos problemas de saúde. Nesse 
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sentido, educação em saude é considerada como um instrumen-

to que leva à compreensão de que "a saúde das pessoas nao 

depende somente das ações de saude que lhes são oferecidas. 

Os serviços de saúde não podem existir no vazio e a própria 

população pode fazer muito por si mesma, desde que conte con 

te com os conhecimentos, a compreensao e a motivação neces-

sários para refletir sobre as causas de seus problemas, pro 

por e realizar mudanças"64. 

O Minist~rio da Saúde pretende que educação em saúde deixe 

de ser exclusivamente o comercial de program~ (,de imuniza 

çoes, aleitamento materno e outros. Deve constituir compo 

nente dos serviços básicos de saúde, estimulando a ação pa~ 

ticipativa entre o pessoal de saúde e a população visando a 

proposição de soluções alternativas para os problemas de 

saúde que afligem as comunidades 64 . 

. 
No Estado de São Paulo, educação em saúde ~ reconhecida co 

mo entidade apta para capacitar os profissionais de saúde e 

a população, a fim de transformar a realidade social visan

do à consecução de melhor organização da assistência à sau-

de. Ainda a nível estadual espera-se que a educação em 

saúde contribua para a formação de uma consciencia de saúde, 

de modo a que indivíduos e grupos a considerem como um dos 

direitos básicos do ser human0 71
• 

O Município de São P~ulo, com o objetivo de educar o homem 

no que tange à sua saúde, por interm~dio da sua Secretaria 

de Higiene e Saúde, vem tentando alocar aos Postos de Assis 

tência M~dica. distribuídos por todo o Município. os recur-
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sos humanos necessários a preparar o indivíduo para nao ser 

vítima do ambiente em que vive, mas o agente de sua própria 

sa~de80. Tal tarefa torna-se árdua e de difrciL execuçao 

na medida em que o Município de São Paulo, com cerca de 10 

milhões de habitantes, representa um complexo conjunto de 

problemas bio-psico-sociais oriundos de parcela considerá -

vel de urna população carente, de caráter migratório, via de 

regra de proced~ncia rural, que não dispõe de condições mí

nimas para enfrentar os problemas de urna cidade grande. 

Tal situação acarreta inúmeros problemas, especialmente ao 

setor sa~de, que reconhece ser a educação em saúde o primei 

ro passo a ser dado na busca das soluções necessárias Bo • 

o enfoque dado ã educação em sa~de, tanto a nível nacional. 

corno estadual e municipal leva a considerá-la corno peça im 

prescindível na construção da saúde individual e comunitá -

ria. Apesar disso, dados do Ministério da Sa~de revelam 

que, ainda atualmente, "muitas doenças preveníveis por imu

nizantes continuam a atingir milhões de crianças brasilei -

ras, produzindo altos índices de mortalidade em determina -

das áreas ou sequelas graves, com implicações sociais e eco 

nômicas desfavoráveis"6'+. 

A nível do Estado de São Paulo o panorama nao é diferente . 

corno se pode observar na Tabela 1. 
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TABELA 1 - Casos de de Notificação Compulsória em São Paulo 

e no Brasil, no período de 01/01 a 31/12/81. 

SÃO PAULO BRASIL 
DOENÇAS 

Coqueluche * 38.981 

Difteria 318 3.484 

Febre Tifóide 348 3.693 

Poliomielite 9 147 

Raiva Humana 17 133 

Sarampo 3.224 56.747 

Tétano 186 2.575 

Tuberculose 4.439 20.788 

* dados nao conhecidos 

FONTE: Boletim Epi~emiológicolo. 

Confirmando essa situação, dados preliminares de pesquisa 

realizada em Postos de Assistência Médica (PAM) da Secreta

ria de Higiene e Saúde da Prefeitura Municipal de São Paulo 

(SHS/PMSP)B6, cuja amostra abrangeu 419 crianças,demonstram 

que, apesar de todos os esforços desenvolvidos pelas autori 

dades competentes, 38,9% das crianças continuam chegando ao 

1 9 ano de vida sem ter completado o esquema básico de vaci

naçao., 48,0% das mães abandonam o programa de assistência i 

criança precocemente e apenas 12,9~ das crianças frequentam 

o PAM com a periodicidade programada. Embora 68,2% das 

crianças sejam matriculadas nos PAM entre O a 2 meses incom 



p1etos, apenas 38,0% dessas estão sendo amamentadas 

momento. 

7 

nesse 

Tal constatação leva a crer que leis, normas, intenções e 

programações somente não bastam para solucionar essa situa

çao. O que realmente importa são resultados concretos~que 

revelem a melhoria dos níveis de saúde da comunidade l como 

f~uto da intervenção dos serviços de saúde. 



I I 

EDUCACAO EM SAUDE EM SERVICOS DE SAUDE 
J J 



9 

EDUCAÇÃO EM SAODE EM SERVIÇOS DE SAODE 

Não é recente o reconhecimento da importância da _ educação 

em saúde como um dos mecanismos a serem acionados visando a 

solução de problemas de saúde. A adoção oficial do termo 

"educação em saúde", criado .. por Sally Lucas Jean, em 1919, 

demonstra a preocupação já e~tão existente com a necessida-

de de que ações educativas integrassem os serviços 

de 59 • 

de 
.. 

sau 

No Brasil, embora alguns aspectos educativos de açoes de 

saúde possam ser identificados desde o tempo do Império nas 

diferentes ações governamentais, só em 1925 a educação em 

saúde passou a ser reconhecida como uma área de conhecimen-

to específica pelo antigo Instituto de Higiene, hoje Facul

dade de Saúde Pública/USP, graças a Geraldo de Paula Souza, 

que compreendeu os. benefícios que a área da saúde receberia 

com a inclusão da educação em saúde às atividades desenvol

vidas pelos professores primários 59 ,66. 

Em 1948, congratulando-se com o fato da educação em saude 

ter sido colocada como l~ tema do VII Congresso Brasileiro 

de Higiene, realizado em São Paulo, BANNITZ 5 declarava que, 

com isso, "foi reconhecido implicitamente o valor bâsico do 

processo educativo no âmbito da Higiene e, por extensão, no 

vasto e complexo domínio da saúde pública e, também, parti-

cular". 

Mais tarde, em 1958, SAMUEL PESSOA7~ dizia ser a educação 
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em saúde o instrumento mais importante no conjunto da. Or

questra Sanitária e, em 1959, GROUr 41 afirmava que a educa

ção em saúde estava relacionada ã transferência daquilo que 

as pessoas e grupos sabem sobre saúde para padrões desejá -

veis de comportamento. MARCONDES 60 descreve educação em 

saúde como o "conjunto de atividades tendentes r a influen 

ciar ou modificar os conhecimentos, atitudes, crenças e o 

comportamento, visando ã melhoria da saúde do indivíduo, da 

família e da comunidade". conceito esse endossado por ARVID 

SON e col.~, para quem educação em saúde constitui um pro -

cesso de comportamento organizado e baseado em aprendizagem 

dirigida a mudanças no que tange à saúde. 

Segundo O'NEILL 68
• educação em saúde é um processo que visa 

a informar, motivar e ajudar a população a adotar e manter 

práticas de vida sadias, a promover alterações no ambiente, 

facilitando assim a aquisição dessas práticas. 

GREEN e col. 4o definem educação em saúde como as combina 

ções de aprendizagem destinadas a facilitar adaptações vo-

luntãrias do comportamento. Consideram ainda que educação 

em saúde cobre o hiato entre a informação e as práticas de 

saúde, motivando as pessoas a utilizarem os conhecimentos 

de forma benéfica e produtiva para si próprias. 

VASCONCELLOS 109 e VI LLARREAL 1 10 comentam que educação, dif~ 

rentemente da informação, se preocupa em atingir as três 

reas do intelecto responsáveis pelo comportamento final do 

indivíduo, cognitiva, afetiva e psico-motora. Sob esse en 

foque a educação em saúde oferece aos indivíduos os conheci 
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mentos necessários que o habilitam a tomar decisões; contri 

bui para que nele se desenvolvam atitudes positivas no que 

concerne ã saúde e controla os efeitos negativos do ambien-

te que possam interferir no florescimento dessas atitudes. 

Busca ainda capacitar os indivíduos a transferirem para " o 

contexto de sua vida diária os conhecimentos adquiridos 69 • 

Esse processo, que se inicia com a aquisição de conhecimen

tos e termina com a adoção ou não de práticas, nao se com -

porta de maneira automática e linear. ou seja: um conheci 

mento positivo (C+) leva fatalmente a atitudes positivas~+) 

que. por sua vez. originam obrigatoriamente práticas de saú 

de positivas (P+); ele sofre a interferência de variáveis 

circunstanciais que atuam sobre a decisão final do indiví -

duo, em adotar ou não o comportamento em questão 16
• Con 

firmando esse conceito SWEZEY & SWEZEy 103 referem que o com 

portamento inicial de um paciente depende de ampla gama de 

fatores internos e externos. além de experiências prévias 

que. invariavelmente, afetam sua disposição para adquirir 

novos conhecimentos e proceder a adaptações ou alterações 

de comportamento. KIRSCHT SO , analisando estudo sobre in-

tervenção educativa no controle e mortalidade por hiperten-

são. afirma que os resultados apresentados evidenciam que 

intervenções educativas, potencialmente,podem ter efeito a 

longo prazo na modificação do quadro. 

Parece claro, portanto, que educação em saúde é fator, im 

prescindível para aquisição ou manutenção da saúde. Também 

parece não haver dúvida quanto ao fato de que as práticas 

de saúde são fruto de experiências de aprendizagem contf 

StnIço de Biblioteca e DOCllmentaçlle 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIVERSIDADE DE 510 PAULO 
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nuas que se acumulam ao longo da vida das pessoas, influen-

ciando positiva ou negativamente suas decisões. 

Entre as insti tuições 'responsáveis por estas experiências e, 

consequentemente, pela formação de saúde do indivíduo encon 

tram-se a família, a escola, os grupos sociais, a comunida-

de, destacando-se aqui as agênc~as de saúde. Estas, de or 

dem preventiva ou curativa, contam com situações extremamen 

te oportunas para promover experiências de aprendizage~. A 

plicando-se aqui .a teoria de "Campo de Forças" de Kurt Lewin, 

relatada por MAILHIOT 58 verifica-se que essas experiências 

serão responsáveis pela formação de forças internas que, se 

negativas, originarão o aparecimento de barreiras ã aquisi

ção de comportamentos desejáveis ã saúde. 

Com base no exposto pode-se concluir que a educação em 
.. 

sau 

de tem muito a contribuir para o êxito da programação desen 

volvida em agências de saúde. 

A reVlsao da bibliografia mostra que ultimamente a educação 

do paciente em ambiente hospitalar tem sido foco de inúme -

ros estudos, ao contrário do que ocorre nas agências de ca

ráter preventivo. 

SCHOENRICH 97 diz que programas de educação do paciente de~ 

vem se preocupar com o esclarecimento de dúvidas referentes 

a seu estado de saúde, em identificar suas necessidades edu 

cativas, em oferecer informações compreensíveis, asseguran-

do-se de que essas informações produzam as mudanças de com

portamento necessárias à melhoria da saúde do indivíduo.Es 
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te conceito comprova o que CANDEIAS & MARCONDES 16 enfatizam: 

educação vai muito além da simples informação. uma. vez que 

esta. simplesmente. não garante a mudança de comportamento 

almejada. HAMI LTON e 'colo 43 corroboram es ta afi rmação quan 

do alertam para o fato de que avaliações de programas rea1i 

zados com base no modelo CAP têm gerado dúvidas· quanto ã ga 

rantia de que conhecimentos corretos e atitudes favoráveis 

influenciam o comportamento final dos indivíduos de maneira 

positiva. PILON 76 afirma que educação em saúde não consis 

te em "transferir para o cliente um acervo de informações , 

mas em estabelecer uma relação pedagógica entre a agencia e 

a clientela. de maneira a preparar esta última a beneficiar 

-se dos conhecimentos colocados, no momento oportuno, ã sua 

disposição". 

Pressupõe-se que as unidades sanitárias (hospitalares ou am 

bu1atoriais) têm consciência de seu papel educativo e conhe 

cem as estratégias para atingir sua clientela. Todavia. s~ 

gundo FR~OUR33, o fato da educação em saúde aparecer, fre -

quentemente. como um conjunto de medidas utilizadas pelo po 

der constituído e transmitidas por seus agentes de maneira 

autoritária constitui fonte de resistência à sua aceitação. 

A situação denunciada por FREoUR, real também entre nós.vem 

colidir com um princípio de educação em saúde que preconiza 

que o indivíduo seja agente e paciente das ações de saúde 

que o afetam ou ao seu ambiente. Sua participação no pro-

cesso ê importante para a consecução das mudanças de compor 

tamentos pretendidas. Nesse sentido GODIN e SECOURS 38 ob-

servam que. na promoçao da saúde, o principal objetivo 
... 
e 

que o cidadão venha a assumir responsabilidade frente li sua 
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saúde e, sob este enfoque, educação em saúde representa um 

aspecto importante dos programas de saúde de car~ter preve~ 

tivo. 

BECKER 6 afirma que uma das variáveis que influem na adoção 

de comportamento adequado de saúde e a motivação dos indiví 

duos relativa a assuntos de saúde. De acordo com ARVIDSON 

e cOl. 4
, os pacientes que compreendem os mecanismos da pró

pria doença e o papel que lhes cabe desempenhar nos cuida -

dos à sua saúde necessitam de menor número de internações e 

de visitas ao medico e cumprem melhor as prescrições. SWE 

ZEY & SWEZEy 103 declaram que, em última analise, o objetivo 

final do medico e transformar o comportamento do paciente 00 

comportamento desejado, visando a conseguir otimização r do 

programa terapêutico. Desse ponto de vista, as agências~ 

saúde deveriam integrar atividades preventivas e educativas 

ao seu programa assistencial que possibilitem alcançar seu 

principal objetivo - a saúde de seus clientes 7o • 

Se se aceita o fato de que toda açao tecnica destinada a 

manter e elevar o nível de saúde de uma população compreen

de'um componente educativo destinado a fazer perdurar esta 

ação e transforma-la em instrumental futuro do indivíduo, é 

necessário que todas as oportunidades existentes para desen 

volver esse componente sejam aproveitadas~5,11~. 

Estudo realizado por BARTLETT 7 revelou que, entre trinta e 

duas possíveis funções do médico, educação do paciente foi 

considerada a terceira mais importante por internos, pedia-

tras, cirurgjões, obstetras e ginecologistas. ~ ainda 



15 

BARTLETT 7 quem afirma que educação do paciente não só com -

preende grande parte da pritica mSdica, mas tamb~m ~ consi

derada·por ele como importante modalidade terapêutica. Se 

gundo ZABOLOTSKAIA l19 , a educação desempenha papel chave na 

supervisão m~dica dos pacientes. As razões são óbvias: o 

melhor tratamento pode tornar-se ineficiente se o paciente 

e seus familiares não seguirem as recomendações e prescri -

çoes do m~dico. Corroborando essas id~ias CANDEIASl~ enfa 

tiza que o êxito das ações de saúde está sempre preso a um 

elemento condicional se: se as pessoas seguissem as orienta 

ções recebidas, se os serviços oferecessem as orientações _ 

~ . 
necessarlas. SUCHMAN 102 e VILLAS-BOAS 111 recomendam, po-

r~m. que qualquer tentativa para se mudar atitudes ou priti 

cas de saúde deve levar em conta que elas resultam da combi 

nação de valores culturais, pressões sociais e necessidades 

do indivíduo, al~m da influência dos fatores ligados ao am-

biente físico, familiar e social. Lidar com problemas des 

sa ordem ~ competência da educação em saúde. CARVALHO 1 e 

comenta que educação em saúde ê I1par te integrante da quali

dade da assistência à saúde e ~ responsabilidade dos profi~ 

sionais e das instituições e organizações que eles represen 

tam estabelecer, manter e avaliar tais serviços". 

SOMERS, citado por CARVALH0 1B e ARVIDSON e col.~ recomendam 

que os hospitais e outras instituições promovam, organizem, 

estimulem e avaliem programas de educação em saúde. SHA

PIR0 99
, citando recomendação' contida no documento "HEALTH 

IS A COMMUNITY AFFAIR", de 1966, relata que a educação em 

saúde ~ aspecto fundamental dos serviços de saúde comunitá

rios e para todos os programas de saúde. Ela deveria esti-
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mular os indivíduos a assumirem responsabilidade pela manu 

tenção de sua saúde e a participar das atividades de saúde 

comunitárias. A comunidade deve promover a realização de 

atividades educativas permanentes que tenham por ~ pbjetivo 

esclarecer seus membros sobre os recursos de saúde disponí

veis, assim como a melhor maneira de se utilizarem deles. ~ 

preciso reconhecer, porém, que a grande dificuldade que a e 

ducação em saúde enfrenta diz respeito ã parcela mais caren 

te da sociedade, que apresenta taxas mais altas de morbida

de e mortalidade, além de oferecer maior dificuldade de co-

municação. A isto se sobrepõe o fato de que apresenta 

maior facilidade para aceitar a inevitabilidade da doença , 

assim como a incapacidade para evitá-la 4s ;74. 

Segundo CANDEIAS l4
, a aceitação de que a doença pode ser 

prevenida depende de diversos fatores, entre os quais: a ca 

pacidade de perceber a existência da relação de causa-efei

to associada com o fenômeno doença; de acreditar que o ho

mem ê capaz de controlar o agente etiológico;'de compreen-

qer e aceitar a possibilidade de que, embora realizada a a-

ção preventiva, o resultado obtido seja ineficaz. A esse 

respeito, PILON 76 afirma que a consciência de saúde, elemen 

to indispensável para a consubstanciação do direito ã saúde, 

ê desigualmente distribuída entre a população; assim, há os 

que têm alta consciência de saúde, enquanto em outros essa 

consciência é igual a zero. JAMPLIS 47 , citando SIMONDS,co 

menta que entre as maiores causas de doença e morte várias 

podem ser afetadas pelo comportamento individual; entretan

to, a educação em saúde dirigida no sentido de estimular o 

indivíduo a agir na prevenção de doenças e manutenção da 
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sa~de tem sido seriamente negligenciada e insuficientemente 

fili~Jit:iada • 

o "Presidents Committee on Health Education" dos Estados u
nidos sabiamente recomenda que a educaçio do paciente este 

ja presente não somente nos hospitais, mas também em outras 

unidades de saúde e consultórios mêdicos~7. 

SINGH 100 afirma que o hospital, semdnvida, constttu~ exce~ 

lente ambiente para a educação em sa~de dos pacientes, fam!. 

liares e visitantes e, certamente, esta afirmação pode ser 

, estendida a serviços de safide com caracterfsticas de preven 

ção, embora o impulso que gera a procura de ambos tenha di~ 

ferentes origens e, portanto, diferentes resultados. Assim, 

é importante que em qualquer das situações cada membro da e 

quipe áe saúde esteja preparada para atender o cliente em 

todos os aspectos preventivos e curativos da doença. Tese 

apresentada no VII Congresso de Higiene, em 1948, por WALDO 

MIRO DE OLIVElRA 66 , já enfatizava a importancia da educação 

em saúde nos Centros de Saúde. Dizia ele que a educação em 

saúde atendia às necessidades da pessoa humana, tão comple, 

xa, encarando-a em um contexto mais amplo, familiar e social. 

A pLeocupação dos Cefitros de saúde de então era realmente e 

ducar; faziam-no convivendo com as pessoas e seus problemas, 

instruindo mães e trabalhadores. modificando o ambiente, a~ 

sistindo todos e fazendo de todas as suas ações, ações edu, 

cativas. Entre as recomendações do relatório fi":,, 

nal elaborado pelo "ADVISORY COMMITTEE ON HEALTH EDUCATION 

AND COMUNICATIONS" 99 • figura que as habilidades e conheci~ 

mentos de especialistas em ~ducação em saúde. divulgação 

junto ao público e outras áreas de comunicação sejam incor, 
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por·adas de forma apropriada a cada etapa da formulação de 

programas e políticai no contexto do Serviço. de Sande pG

blica. 

Em conferência sobre educação em saúde em hospit~is. Scott 

Simonds, citado por LESPARRE 57 e SHAPIRO 99 , ·levantou - al-

guns pontos que podem, perfeitamente, ser extrapolados pa-

ra um sistema de valores centralizado no paciente, que de 

ve: 

- ser respeitado e assistido como ser humano; 

- ser reconhecido como tendo um passado socio~psico15gi 

co, cultural e familiar Gnico, relevante para sua con 

dição e para a comunicação com ele em relação ã . 'sua 

condição; 

- ter acesso e oportunidade para obter as informaç6es e 

orientação que julga necessárias à sua condição, as -

sim como ajuda para utilizar as informaç6es ob~idas; 

- ter oportunidade para participar ativamente de seu pr5 

prio tràtamento, na medida em que o deseja e tenha ca 

pacidade; 

ser estimulado, por meio de estratégias ed~cativas, a 

adquirir novos conhecimentos, atitudes e priticas que 

o habilitarão a cuidar de si próprio mais adequadamen 

te e a manter sua saGde em nível ótimo; 

ser assistido por serviços organizados a promover e a 
.. 

poiar aprendizagem e comportamentos adequados a sua 

condição e à manutenção de sua saúde. 

Se todos os serviços de saúde adotassem esses pontos como 

normas de ação. provavelmente os níveis atuais de mortali-



19 

dade e morbidade em todo o mundoj; teriam sido afetados po 

sitivamente. 

PAULSON 72 levanta algumas questões relevantes na ;rea da e~ 

ducação do paciente. Por exemplo: o que se pretende com 

educação: mudar conhecimentos e crenças ou mudar comporta -

mentos? De quem é a responsabilidade pelas ações educati-

vas do médico, da enfermeira, do educador, de todos eles? 

Como avaliar a qualidade das ações educativas? Estas ques-

tões ainda permanecem sem resposta, embora estudos venham 

sendo realizados para esclarecê-las. CURRIE & RENNER 2B a-

firmam que os médicos de família têm educado seus pacientes 

de maneira intuitiva, aconselhando sobre possíveis efeitos 

colaterais de medicamentos, sobre alto risco do fumo, obesi 

dade, álcool e prescrevendo regimes para uma vida sadia (die 

tas para perda de peso, exercícios regulares e .férias). Nes 

te relacionamento os médicos presumem que suas mensagens se 

rão seguidas e apenas um pequeno esforço é feito visando 
... 
a 

compreensão do cliente. . *'. Entretanto, voltamos ao prlnclplo 

de que o conhecimento por si só não assegura a prática cor-

respondente16~ 52 

Também COOPER e col. 25 afirmam que, geralmente, quando fa~ 

zem uma prescrição, os médicos esperam que os pacientes as 

cumpram. Entretanto, estudo que realizaram evidenciou que, 

com freqüência, os pacientes não seguem as prescrições médi 

cas, por razoes tais como: a dosagem prescrita é considera~ 

da desnecessária, não encontram no médico a motivação nece~ 

sária para seguirem o tratamento, o custo da medicação é in 

compatível com suas disponibilidades financeiras. 
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Assim, para que haja condições de surtir efeito 
.. 
e preciso 

que a mensagem do médico esteja inserida r;em um contexto 

mais amplo, pressupondo entre outras coisas um bom relacio-

namento entre ele e os clientes. Para isso 
,.. ... 
e necessarlO 

criar um ambiente descontraído, em que as pessoas se sintam 

confortáveis para fazer perguntas de interesse para ambos. 

COHEN2~ aponta algumas barreiras ã educação do paciente: 

enfermeiras e médicos, tradicionalmente, não estão prepa-

rados para ensinar; 

- existe multiplicidade de profissionais cobrindo o mesmo 

conteúdo de saúde; 

a educação do paciente nao é considerada atividade priori 

tária pelo pessoal administrativo e técnico. 

WAGGONER l15 identifica três variáveis que podem influir na 

opção dos pacientes em seguirem as orientaç5es recebidas: 

- inadequada educação em saúde desenvolvida pelo médico; 

- deficiência na prestação de cuidados; 

- relacionamento impessoal. tanto do médico corno do pessoal 

auxiliar, nos contatos com a clientela. 

KLUEMPER & JOHNSON 52 sugerem algums objetivos a serem alcan 

çados pela educação em saúde na assistência primária: 

- ajudar as pessoas a fazerem melhor uso dos serviços de 

saúde; 

- estimular o público a assumir responsabilidade 

por seu estado de saúde; 

pessoal 

- capacitar as pessoas a tomarem decisões acertadas a re~. 

peito do comportamento que vao adotar; 
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estimular as pessoas a mudarem seu comportamento em rela

ção à saúde e assistí-las nesta mudança. 

Estes objetivos, embora necessários, nao sao de fácil conse 

cuçao e as barreiras existentes, citadas anteriormente, têm 

que ser realisticamente reconhecidas para que possam, na m~ 

dida do possível, ter seus efeitos negativos neutralizados. 

ROSS 92
, examinando os fatores que afetam a utilização dos 

serviços de saúde de caráter preventivo, esclarece que um 

fato importante a ser considerado é que o indivíduo que pro 

cura esse tipo de serviço de saúde não está doente, mas sa~ 

dio, o que significa que para agir da forma desejada preci-

sará sofrer intensa ação educativa. E isso, como afirma 

SHAPIR0 99
, não se consegue apenas com programações educati-

vas concebidas principalmente em termos de folhetos e carta 

zes. Segundo o autor, esse tipo de educação em saúde 
~ 

e 

primitivo. 

SIMMONDS, citado por Lesparre 57 , alerta para o fato de que 

é sempre problemático solicitar às pessoas que adotem práti 

cas de saúde, às vezes em desacordo com seu estilo de vida. 

visando a que, no futuro, não venham a sofrer con~eqilêricias 

nefastas à sua saúde. 

Embora o processo educativo se alicerce em três areas ,basi

cas, cognitiva, afetiva e psico-motora, é esta última que 

~ ~ ~ 

realmente interessa ao educador, pois so quando essa area e 

atingida, produzindo ação ou prática permanente de saúde, f 

que o processo educativo se completou. 
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o COMPONENTE EDUCATIVO NA PROGRAMAÇÃO DE SAúDE DE UNIDADES 

SANITÁRIAS 

Refere OLIVEIRA 66 que o decreto 3876, de 25 de julho de 

1925 (que regia o funcionamento dos Centros de Saúde), colo 

cava a educação em saúde como atividade prioritária dos Cen 

tros de Saúde com o objetivo de levar ã população conheci -

mentos de higiene e auxiliá-la na conquista de uma consciên 

cia de saúde. 

BARROS 6 afirma que, a partir do momento em que se reconhe

ceu a necessidade da participação espontânea dos individuos 

para a adoção de práticas de higiene, reconheceu-se também 

que nao se podia contar apenas com leis e regulamentos co

mo agentes de mudança. Surge então a educação em saúde co 

mo fundamento dos programas sanitários, uma vez que sem ela 

não é possível a aceitação de regulamentos ou a utilização 

de serviços. 

Segundo MARCONDES 6 ° ,"analisando-se o grau de sucesso e fra

casso de programas para melhorar o estado de saúde de uma 

comunidade, verificamos que os fatores que o limitam nao 

dizem respeito apenas ã falta de recursos econõmicos; encon 

tra-se que frequentemente esses fatores podem ser atribuí -

dos ã falta de compreensão sobre como saúde pode ser conse

guida e ã aceitação das práticas necessárias". E BOTOM~ll, 

citando trabalho realizado em 1980, conclui que o comporta

mento humano constitui uma das variáveis que interferem nas 

condições de saúde. Desse modo, diz o Autor, "o que uma 
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pessoa faz em relação ao seu ambiente e a si próprio inter-

fere com as condições de saúde". Nesse sentido os progra 

mas de saúde passam a depender da educação como elemento fa 

cilitador para a implantação de suas açoes. Ao mesmo tem-

po, a educação em saúde não tem sentido como atividade iso

lada; deve estar sempre integrada aos programas de saúde. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde 69 , os serviços 

de educação em saúde devem conhecer com a maior precisãopo~ 

sível a natureza dos problemas sanitários, sua importancia, 

para a comunidade, os fatores que repercutem na saúde dos 

individuos e o estado de saúde dos diferentes setores da po-

pulação. 

O componente educativo dos programas de saúde deve ter o ho 

mem por principal preocupação. Nesse sentido, HASOKAWA,ci 

tado por KLUEMPER & JOHNSON 52
, apresenta princípios, alguns 

baseados em di tos populares, a serem seguidos por ; ,aqueles 

que atuam na área da saúde: 

"Coloque a calçada onde as pessoas andam", ou seja, o in

teresse da população poderá ser útil como elemento moti-

vador de determinada açao; 

- "As pessoas têm o direi to de ser incluídas nas ó!,déclsões 

referentes à manutenção de sua própria saúde", princípio 

que estimula a participação e condena o paternalismo; 

- llNinguem pensa da mesma forma ou passa pelas mesmas expe

riências"; assim, não existe um plano ~~g~co ou estrate

gia de educação em saúde que possa ser utilizado por to 
, 

dos em todas as situações; 
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- '~s pessoas nao podem ser categorizadas em tabelas quando 

se trata de educação em saúde"; isto significa que as 

pessoas e a comunidade frequentemente t6m caracterfsti -

cas variáveis que não responderão ao enfoque médico de 

sintoma + sintoma = doença = tratamento. Assim, nao se 

pode limitar a informação a ser dada a uma pessoa com ba 

se na sua escolaridade. Isso se aplica principalmente 

a médicos e enfermeiras que, quando estão doentes, são 

alvo de um mínimo de ações educativas, pois presume-se 

que eles já sabem tudo; 

"Sapatos novos custam a amaciar e a tornar-se confortá 

veis"; portanto, leva algum tempo para que os indivíduos 

passem a acreditar que, atualmente, t6m um espaço garan 

tido nas decisões relativas a cuidados de saúde e que 

t6m responsabilidade sobre as decisões tomadas; 

"Pequenas mudanças no comportamento de saúde são mais fá .... 

ceis de ser conseguidas do que grandes mudanças"; assim, 

qualquer ação de saúde a ser implantada deve basear .... se 

.,.. ..". . 
nos costumes e pratlcas Ja eXlstentes entre as pessoas; 

- "Toda a aprendizagem ou mudança de comportamento deve ser 

reforçada e apoiada"; desta forma, é importante que a e

quipe de saúde elogie mesmo pequenas vitórias consegui -

das na conquista de um objetivo maior. 

Por outro lado, segundo afirma KAPRI0 49 , não se pode cair 

no extremo de considerar que toda a responsabilidade ~"-por 

comportamentos na área da saúde constitui uma opção indivi .... 

dual, desvinculada da sociedade que, sabidamente, exerce 
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pressao sobre as decisões de cada indivíduo. 

Segundo VUORI l12
, a responsabilidade pela educação em saúde 

dos indivíduos recai em primeiro lugar, sobre os pais e pro 

fessores e nao sobre o pessoal de saúde. Entretanto, o mes 

mo Autor reconhece que ela é essencial à atividade médica e 

que a melhor oportunidade para se oferecer educação em saú

de ao cliente é quando ele entra em contato com os serviços 

de saúde; do ponto de vista organizacional, a educação em 

saúde faz parte do sistema de saúde e o seu desenvolvimento 

é responsabilidade do pessoal que integra o sistema. 

Quanto à atuação dos serviços de saúde e ã participação da 

educação na consecução de seus objetivos, vamos r-encúntrar 

que ela deve estar presente em todas as atividades desenvol 

vidas pelo pessoal de saúde2~.j7. A esse respei to BoTOMEll 

enfatiza a responsabilidade da ins-ti tuição na aquisição de 

conhecimentos, fo!mação de atitudes e adoção de práticas da 

população quando diz que a ação da agência de saúde determi 

na em grande parte o que a população fará em relação ã sua 

saúde. Confirmando esse ponto de vista, WESTPHAL e COl.11~ 

comentélTU que "sob o prisma educa ti vo. a interação homem/ am ... 

biente, cliente/profissional só é conseguida quando há real 

mente participação do sujeito e objeto da ação, o ~7~rõprio 

homem, em todo o processo". Todos os momentos de intera -

ção entre a equipe de saúde e os pacientes devem ser apro -

veitados no desenvolvimento de um programa educativ0 57 . 

Tais afirmações sugerem que a educação em saúde implica em 

relacionamento equilibrado ~ntre o pessoal de saúde e a po-



27 

pulação, onde ambos tenham oportunidade de colocar seus pon 

tos de vista sem que istb gere barreiras para qualquer dos 

dois. 

CASTR0 20 afirma que "o pessoal de saúde, diante dos inúme -

ros e complexos problemas que se lhe apresentam, pode ~-I)cor 

rer o grave risco de, absorvido com sua rotina de trabalho, 

com seu dia a dia, se distanciar do objetivo final da saúde 

pública; o bem-estar do homem. Todo seu trabalho terá va 

lor quando colocado a serviço do homem, seu principal bene-

ficiario". Corroborando essa afirmação OSHIRO e COI.?l re 

ferem que, assim concebida, "a educação em saúde deixará de 

ser apenas um complemento das atividades médico-sanitárias 

e, ao tratar de resolver problemas reais da população e dei 

xar de exercer domínio sobre ela, os profissionais de saúde 

contribuirão para que a população compreenda melhor a reali 

dade e situe nela o processo saúde-enfermidade". Ainda os 

mesmos Autores enfatizam que cabe li educação em saúde for

mar nas pessoas uma consciencia de saúde de maneira a que 

compreendam que esta constitui um dos direitos básicos do 

ser humano. Nesse mesmo sentido, WESTPHAL e COl.ll~ afir~ 

mam que por intermédio da educação a população pode tornar-

se responsavel por sua saúde. SCHOENRICH 9 ? também salien-

ta que a educação em saúde sistematica ajuda no uso efetivo 

dos serviços de saúde e RUBIN e col. 93 relatam que ela cola 

bora na redução de interrupção de tratamentos, estimula o 

diagnóstico e seguimento do paciente, reduz a morbidade e 

mortalidade. Ainda sobre es~e assunto, TERRIS 10 It coloca 

que atualmente a educação em saúde está abandonando posições 
, 

periféricas e ocupando posição central na solução dos pro ~ 
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blemas de Saúde·pública. 

Assim sendo, supoe-se que a educação faça parte da atuação 

de todos aqueles que lidam com a população que frequenta os 

Postos de Saúde. 

Entretanto, muitas vezes a preocupaçao do pessoal de saúde 

se canaliza apenas para atividades técnicas, específicas da 

sua profissão, deixando em segundo plano o componente educa 

tivo que necessariamente deveria acompanhá-las 2o • SIMONDS, 

citado por LESPARRE 57
, afirma que é essencial que, para se 

evitar essa situação, as escolas de medicina e enfermagem a 

ceitem a educação do paciente como parte integrante do seu 

programa de treinamento. 

Assim, o conhecimento do cliente, como pessoa humana, tem 

ocorrido ap~nas por intermédio de formulários. com frequen

cia excessivamente detalhados, mas que perdem sua utilidade 

ã medida em que servem principalmente para o registro' de 

dados. Por mais bem elaborado que seja, um formulário 

não pode registrar com fidedignidade as expectativas (. das 

pessoas. seus anseios, suas angústias, dúvidas e necessida

des. Somente por meio do contato pessoal, do diálogo, do 

"feed-back" e do conhecimento mútuo o elo entre cliente e 

Unidade se aprofundará dando condições para que o processo 

educativo se concretize. A despersonalização que domina o 

~tendimento em Unidades Sanitárias constitui um dos obstacu' 

los a serem vencidos pela educação em saúde 57
• 



29 

A fim de que todas as oportunidades sejam aproveitadas pelo 

pessoal de saúde para desenvolver simultaneamente ações té~ 

nicas e açoes educativas, é preciso que cada elemento da e

quipe saiba o que é educação em saúde e qual sua responsabi 

lidade específica na consecuçao do processo educativo. A im 

portância desse aspecto em 1969 já fora identificada pela 

OMS 69 quando estabeleceu como um dos objetivos da prepara -

ção de recursos humanos para a saúde, "capacitar o pessoal 

para que integre a educação em saúde em suas atividades co 

tidianas". E ainda que "todas as atividades sob responsa-

bilidade médica e desenvolvidas pela equipe de saúde (Jdevem 

integrar e desenvolver educação em saúde, que tem que ser 

parte de toda ação médica e social"llS. 

CASTR0 20 observa que, para a grande maioria do pessoal de 

saúde, "educação em saúde é uma atividade necessária, mas 

que nao se incorpora à sua atuação". 

CANDEIAS & MARCONDES 1 6 
, citando,ROKEACH, referem que as 

"práticas dos indivíduos decorrem de uma atitude em relação 

a dado objeto e e em relação às circunstâncias que envolvem 

esse objeto". Assim, se o objeto da intervenção educativa 

é importante, bem como os conhecimentos que ele pressupõe, 

nao menos importante é a situação em que ela ocorre. Alg~ 

mas variáveis têm influência decisiva sobre a situação em 

que ocorre a açao de sáúde; entre elas, o relacionamento 

pessoal de saúde'X clientela. A partir da experiência de Au 

tores como MARCONDES & SOSSAI 61 , NYSWANDER 6s
, PENTEAD0 73 

PHILLIp 7S , RYAN 94 e WH0 11S , pode-se eleger alguns 
. .. 

prlnCl-

pios de educação em saúde que se aplicam a situações de in-
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teração entre Unidade e clientela: 

- a aprendizagem começa com o conhecido; 

- a educação deve ser ativa, sempre buscando a participação 

do educando; 

- o conhecimento prévio da comunidade (ou cliente) é fator 

facilitador do processo educativo; 

a aprendizagem ocorre mais rapidamente quanto maior o nú

mero de exposições à mensagem; 

a comunicação deve ser bilateral; o processo de comunica

ção só se completa quando se confirma, na devolução da in 

formação, a compreensao e ~eaçao do receptor; 

- todas as pessoas podem aprender, independente de sexo, i

dade, escolaridade e condições socio-econômico-culturais, 

e fazem-no em ritmo próprio; 

- quanto maior a identidade entre educador e educando, tan

to do ponto de vista social como cultural, maior a ~"jefi 

ciência do ensino;. 

- toda a motivação decorre de necessidades; os indivíduos 

mudam mais facilmente seu modo de agir quando essa mudan

ça responde a uma necessidade; 

- as percepçoes que o educando tem do agente de mudança e 

que este tem do educando é de importância fundamental no 

processo educativo. 

CANDEIASl~, aplicando esses princípios a situações reais a 

nível de serviço ambulatorial de pré-natal, recomenda ao 

pessoal de saúde: 

"diminuir níveis de tensão emocional, fazendo com que a: 

cliente se tranquilize, antes de dar início ao processo 
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educativo; para isso, abordar assuntos gerais de interes 

se para ela; 

fazer com que a interação se fundamente em dialogo; ouvir 

o que a cliente quer dizer, não quer dizer ou nao conse -

gue dizer; 

- utilizar palavras e expressões que se enquadrem dentro do 

universo terminológico da cliente, evitando "socioletos"; 

não agir com superioridade, evitando atitudes paternalis

tas; 

verificar o que a cliente já sabe a respeito da orienta -

çao a ser dada, antes de inicia-la; 

- repetir os pontos essenciais da mensagem, antes de termi

nar a entrevista, verificando o grau de interesse e de 

compreensão que despertaram". 



RELACIONAMENTO ENTRE UNIDADE 
I 

SANITARIA E CLIENTELA 
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RELACIONAMENTO ENTRE UNI'DADE SANITÃRIA E CLIENTELA 

o período prê~natal parece ser ideal para conseguir que a 

mulher se prepare física e emocionalmente para o nascimento 

de um bebê sadio. ~ nesse período, principalmente, que as 

primíparas estão motivadas para "fazerem as coisas C(,certi-

nhas" It 8 • 

Durante o período pré-natal as Unidades Sanitárias têm opor 

tunidade de educar a futura mãe, discutindo com ela assun -

tos relevantes, tais como importancia do contr8le médico sis 

tem'atico, alei tamento materno, relacionamento mãe/filho e 

primeiros cuidados com o recém-nascido, Entretanto, docu-

mentos elaborados pelo Ministerio da Saúde e Secretaria de 

Higiene e Saúde/PMSP afirmam que "a educação em saúde, útil 

e necessaria nessa fase, não é feita de maneira regular, de 

pendendo da boa vontade de alguma funcionária mais conscien 

tizada; assim, muitas gestantes referiram que gostariam de 

ter discutido no pré-natal direitos da mulher, desenvolvi -

mento da gestação, amamentação, anti-concepção, e, isso nio' 

foi feito,,63,79. 

ARAOJO e col. 3 afirmam que "vários Autores vêm salientando 

a importância da consulta pediátrica pré-natal mensal, com 

ambos os pais para o estabelecimento de uma amamentação bem 

sucedida". 

Para ser realizado com alguma possibilidade de sucesso, es 

se tra~alho prevê um relacionamento humano próximo, sem bar 
, . 

reiras, entre o pessoal de saúde e os clientes dos Postos 

S,"I~o de Biblioteca e Documentaçãl 
fACULDADE DE SAODE rOOLlCA 

-- -- ~,- _ .... -
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de SaUde. Tal objett~o, todayfa, não 8 de ,~icil consecu ~ 

ção. Muitas atitudes são criadas na clientela durante o a 

tendimento e podem ser positivas ou negativas42
, A postu 

ra do pessoal de saúde pode determinar o aparecimento de 

barreiras indesejáveis, com potencial para prejudicar a a~ 

proximação da popu1açã0 53
• HUNTER 46 , em trabalho realiza~ 

do em 1981, buscou identificar as barreiras que impedem (,as 

pessoas de assumirem responsabilidade por sua pr8pria saúde, 

levantando as seguintes questões: a raiz do problema esta ~ 

ria na falta de conhecimentos? No desinterêsse? Na pobre~ 

za dos programas de educação em saúde? Ou na l' ,cind,ife'I1,ença 

dos profissionais de saúde no trato com a população? Sem 

dúvida, esses sao pontos de importància l!mpar a serem con'si 

derados na solução do problema. 

A questão da saúde individual, assim como as sQ1uçoes a1 t'er 

nativas, devem ser compartilhadas por todos os interessados) 

pessoal de saúde e população. 

GARFUNKEL 36 afirma que, em pesquisa realizada entre c1ien~ 

tes de consultórios dentãiios em Dayton/Ohio, ficou eviden~ 

ciado, por 89,2% dos entrevistados, que ~ ai~carac~et$stica 

mais importante na escolha do dentista recai sobre o fato 

do profissional apresentar ao paciente o seu problema de~ti 

rio, discutindo com ele as alternativas de tratamento. Es 

sa assertiva vem de encontro a um princípio bisico da Saúde 

Pública que preconiza fazer com a população e nao para a p~ 

pulação. 
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DELGAD0 29 
- recomenda que os pTo;fJ:ss,~ona;i:s de s.aúçie se ;f;~1I\~~ 

liarizem com a comunidade que eles serve'm, consJ:derando t'an 

to as instituições formais como as informais, 

SCHOENRICH97 enfatiza a necessidade de se encontrar cam~os 

que possibilitem a participaçio de todo o pessoa1 de ~~aade 

nos processos de educação em saGde e educaçio dos pac~entes, 

BROCKINGTON, citado por HILTON It5 , caracteriza cOnJO ,mu:i:to 'i~ 

portante na disseminaçio de conhecimentos;o contato $ace~ay 

face entre o pessoal de saúde e o cliente • 

. 
A comunicação, sem dúvida. desempenha papel relevante na 

consecução dos objetivos da educaçio em saúde, dizem FLET~ 

CHER e co1 32 • 

Deveria ser claro para os profissionais da área da s,aúde 

que, frequentemente, o seu conhecimento sobre :.~det~rm~óada 

palavra ou situação não coinéide com o do cliente.que tem 

à sua frente, comenta READER 89 • 

Trabalho realizado por DOAK & DOAK 31 revela que 50% da pes~ 

soas tem dificuldade ou sao incapazes de ler materiais ins 

trucionais, o que os leva a aconselhar que se procure sem~ 

pre conseguir o "feed-back" do cliente. Perguntas tais co 

mo IImostre-me como voce faria ... ou diga-me porque .•• II sao 

essenciais. A comunicação entre medico e pacientes tem si 

do fartamente estudada e o resultado. de maneira. geral,tem~ 

se mostrado insatisfatório. Os resultados encontrados no 
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presente estudo'comprovam essa a;fi~lIlatíva, tanto em relação 

aos m6dicos, como a todo o pessoal de saade, Quando as 

clientes recebem um tratamento impessoal, mes·mQ se chamada~ 

de "mãe" ou "querida", pode~se supor que seu relacionamento 

com o pessoal da Unidade Sanitária seja, se não bloquead6 , 

pelo menos limitado. Essa ê uma situação .j â denuncia,da por 

SCO'fT SIMONDS, conforme relata LESPARRE 5 7 em con;ferênc~a P'TO 
. .~ 

ferida em Chicago em 1969 na American Hospital Assoctation, 

o processo educativo em uma Unidade Sanitária de atendimeno:

to ambulatorial deve ser integrado ~ prestação dos serviços 

oferecidos e ao ambiente ffsico e emocional existente. 

TOMLINSON 106 apresenta muito bem o problema do relacionamen 
. -

to entre m~dico e paciente, citando o caso da gestante que, 

após várias visitas ~ c1fnica de prf~natal, se sentia muito 

frustrada porque o m6dico parecia interessado apenas no seu 

abdomem, nunca lhe dando uma palavra ou lhe dirigindo o o~ 

lhar; com a intenção de quebrar essa barreira e chamar "sua 

atenção, em mais uma de suas visitas ao prê~natalista :.ela 

escreveu com letras garrafais no seu ventre ~ "Alo". 

o fato da conduta m6dica ser perfeita do ponto de rvista ,t'êE. 

nico não exime o profissional de procurar conhecer as preo~ 

cupaçoes e necessidades emocionais de seu cliente. 

CARVALHO 1 8 , KORSCH e col. 54 , OLIVER 67 , RAIMBAULT e col. o7 e 

YORK & MATERU l18 analisando aspectos da comunicação . entre 

pacientes e m~dicos. afirmam que frequentemente o m6dico se 
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expressa utilizando linguagem científica, ,':"d.nc,ompreensível 

para o cliente, esquecendo~se das conseqUências que essa con 

duta poderá acarretar (alteração ou não cumprimento da pre~ 

crição causada por timidez do cliente que não ~tem,' coragem 

de perguntar ao medico aquilo que não entendeu, choque cul-

tural, entre outros), Geralmente, por falta ~Gd~~ ~preparo 

específico, o medico utiliza na comunicação com seus clien 

tes metodos centrados apenas na sua própria experiência sem 

o menor amparo didátic0 94 • Preocupa-se com a doença,o "ca 

so" e não com a pessoa. Hoje não se aceita mais a medici .... 

na centralizada apenas na doença; para atender as necessida 

des globais do cliente, deve haver preocupação '. ,com esses 

dois aspectos: a doença e o homem. 

PAUL TOURNIER 107 , clínico geral em Genebra durante quase 50 

anos, declarou que "a terceira dimensão da medicina signifi 

ca ajudar os pacientes a se tornarem pessoas, a se conscien 

tizarem de sua responsabilidade por si mesmos. Na medici

na puramente técnica eles entregam nas mãos dos outros ho~ 

mens a responsabilidade por suas próprias vidas. Na medi~ 

cina tridimensional (psicossomática espiritual), )eles se 

tornam novamente re spons áve is por s i mesmos". '~.::8. ainda 

RAIMBAULT e col. 87 quem afirma que "lidar com pacientesre 

quer do médico tentar e manter-se constantemente atento as 

suas próprias reações diante do problema do paciente". Im 

paciência, irritabilidade, demonstração de superioridade po 

dem ser fatais para os resultados do processo educativo. LA 

RIMORE sS comenta que, para ter um relacionamento satisfatô .... 

rio com seu paciente, o médico deve aprender a falar em lin 
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guagem simplifjcada, compreensível para ele, Nuitas vezes 

o cliente, adotando um mecanismo de defesa, tenta adaptar o 

que ouviu aos seus conhecimentos anteriores, ãs suas cren -

ças e valores, distorcendo assim a informação recebida; por 

isso, é importante que o médico se certifique . de'~L"que sua 

mensagem foi bem compreendida, estimulando o cliente a repe 

ti-la, tendo assim oportunidade de corrigir essas possíveis 

distorções. ~ ainda o mesmo Autor quem alerta para o peri 

go de que muitos médicos, devido ao acúmulo de responsabili 

dades, passam a delegar cada vez mais ao pessoal ,'au5ciiliar 

de saúde a responsabilidade pelas r:. oriéntações~' educa.tivas 

que lhe caberiam. Esse fato faz parte da rotina diária de 

Unidades Sanitárias onde a responsabilidade pela maior 

carga de informações e orientações recai na auxiliar de en~ 

fermagem. 

CLARKE e col. 23 e COpp27 reafirmam que pacientes e mSdi -

cos sempre têm questões que gostariam de ver respondidas;pa 

ra isso sugerem como uma das possíveis alternativas a utili 

zação de recursos audiovisuais na sala de espera comoinstru 

mentos educativos. 

MARKS e col. 62 declaram que pacientes com "status" socio .... e

con8mico baixo, mas que frequentam consultorios médicos p~r 

ticulares, apresentam uma taxa de vacinaçao mais aI ta do que 

aqueles que frequentam serviços públicos. Duas hipóteses 

sao levantadas para explicar tal situação: a primeira, que 

nos consul tôrios particulares os mSdicos se empenham' . mais 

na motivação de seus pacientes visando a que cumpram o es .... 
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quema de vacinação; a s .egunda ,. ê que os pac;i.entes que p:z:ocu 

ram mSdicos particulares ji estão mais motivados no que diz 

respeito ã saúde. 

VASCONCELOS 109 comenta que "a consulta mSdica ê um momento 

muito denso de educação em saúde e esta oportunidade não ~o 

de ser desperdiçada". Declara ainda que ouvir os pacien ~ 

tes com um mínimo de atenção facilita o relacionamento en~ 

tre ambos. Nesse sentido KORSCH 5
1+ menciona que muitospe 

diatras acreditam que oferecem aos pais ampla oportunidade 

de fazerem perguntas. Entretanto, pesquisa ~que;~r~ãlizou 

com clientes desses pediatras mostrou que 10% das mães nao 

fizeram nenhuma pergunta e 27%, uma ou duas, as quais nada 

tinham a ver com as orientações dadas pelo medico. 

Alguns Autores chamam a atenção para o fato de que existe ~ 

ma relação direta entre o processo de comunicação estabele~ 

cido entre medico e pacientes e os resultados obtidos r.em 

termos de melhoria da saúde 19 ,109,l15. CARVALH0 1B relata 

que "de fundamental importância são as características de 

personalidade, calor humano, delicadeza e habilidade do mé~ 

dico para se comunicar com o paciente, ministrando~lhe ~o 

nhecimentos sobre como preservar a saúde". 

Em pesquisa realizada por SANAZARO e WILLIAMSON, (~~ í citados 

por BARTLETT 7 , entre 32 possíveis funçoes clínicas, a educa 

-çao do paciente foi mencionada em 3 9 lugar, sendo precedida 

apenas pelo diagnóstico precoce e tratamento. ~, pois, de 

causar surpresa, afirma BARTLETT 7 , que ela não constitua u~ 
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ma disciplina obrigat6ria em nenhuma das 120 escolas m;di -

cas dos Estados Unidos. 

Experiência' sovi;tica relativa ã assistência materno-infan

til revela que o pediatra, a fim de acompanhar o desenvolvi 

mento físico e psíquico da criança, adota o seguinte crono

grama: 3 consultas no 1 9 mês de vida, 1 vez ao mês nos 11 

meses seguintes, 4 vezes durante o 29 ano e 1 vez ao ano,nos 

anos seguintes. O principal objetivo dessas consultas) ; 

continuar a educação em saúde da mãe e comprovar que acrian 

ça recebe os cuidados necess~rios~~. 

WESTPHAL e COl.ll~ afirmam que nos ambulat6rios onde se a

tende crianças sadias há possibilidade de que ocorra um pro 

cesso educativo efetivo; este, entretan~o, na realidade dos 

PAM, não deve nem pode ser de responsabilidade apenas do mê 

dico. A equipe de saúde como um todo, e atuando harmonica 

mente, deve responsabilizar-se pela educação em saúde da po 

pulação que procura a Unidade Sanitária. Como diz CASTEL~ 

LANOS 19
, é necessário que todos os membros dI equipe apTo -

veitem ao máximo as oportunidades que se apr sentam para l~ 

var a cabo esse trabalho educativo. CANFIEl.D 17 afirma que, 

embora o médico desempenhe um papel muito importante nesse 

processo, é aconselhável que ele conte com ( luxílio de ou

tros elementos da equipe visando a oferecer n~lhor e maior 

informação ao cliente sobre sua condição de sqúde. e im -

portante e necessário que o médico compartilhe e não dele -

gue totalmente aos demais elementos da equipe de saúde a 

responsabilidade pela educação em saúde dos c~ientes da Uni 

dade Sanitária. 
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De acordo com CANDEIAsl'5,r~s conhecimentos. atitudes e pri~ 

ticas do indivíduo na area da saúde podem depender, dramati 

camente. de contatos rápidos e mal planej ados, (com ",apenas 

um profissional de saúde que, dependendo de fatores circuns 

tanciais. pode reforçar ou anular esforços que visam a le~ 

var o indivíduo a adotar o comportamento cientificamente de 

sejavel". 
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o DEPARTAMENTO DE SAUDE 
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o DEPARTAMENTO DE SAODE DA COMUNIDADE 

O Departamento de Safide da Comunidade (DSC) , 5rgio executi 

vo da Secretaria de Higiene e Safide (SHS) da Prefeitura do 

Município de São Paulo (PMSP), contar_ com 81 Postos' de As 

sistencia Médica ePAM) localizados, na sua grande maioria 

na periferia do Município e destinados a dar assistência , 

principalmente, a gestantes e crianças. 

O documento Normas e Procedimentos de Assistencia Materno

Infantil no DSC 83 estabelece, no capítulo referente ã as -

si_stencia à criança nos PAM, atividades nessa área como me 

ta prioritária no atendimento à população. 

O Programa de Assistência à Infância e Maternidade da Se -

cretaria de Higiene e Safide da Prefeitura Municipal de São 

Paulo é semelhante ao da Secietaria da Safide do Estado de 

São Paulo. A nível de Prefeitura esse Programa destaca, 

entre outras, sua preocupação em "garantir que as açoes re 

lativas ã manutenção e promoção da saúde aconteçam com a 

mesma intensidade que caracteriza as ações de recuperação 

da safide"83. 

O êxito do Programa de Assistência Materno-Infantil depen 

de da conciliação de diversas variáveis, entre as quais se 

destacam: a existência dos serviços, disponibilidade de re

cursos humanos e materiais, relacionamento do pessoal de 

safide com a população, obediencia às normas que orientam a 

execução do Programa. 
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Segundo BOTOMIF 1, ent:z:e 1975 e 1978 houve um grande esforço 

do DSC para que a atuaçao dos PAM, atrav~s dos serviços de 

pediatria, pré-natal, clínica médica, odontologia, odontop~ 

diatria e vacinação, passasse a ser entendida como essen-

cialmente preventiva e não apenas curativa. 

o a tendimen to do período da manha, denominado ".ámbula torial~' 

deveria cobrir a demanda do dia, não havendo agendamento. a 

-nao ser em casos especiais. As consultas seriam precedi~ 

das de pre-consulta e seguidas de pós-consulta / 
opç;i.onallIlen 

"t-

te, de acordo com a disponibilidade de pessoal existente na 

Unidade. No período da tarde o atendimento, denominado 

"programático", obedeceria a programação específica; as con 

sul tas médicas e atendimentos de enfermagem seriam agenda 

dos, precedidos de pré-consulta e seguidos de pós-consulta, 

obrigatoriamente. 

De acordo com as normas do Programa de Saúde Materno~Infan-

til no DSC o cronograma de atendimento previsto para crian-

ças e gestantes obedeceria o seguinte esquema: 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA 

l5d 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 3m 9m 10m 11m 

M E E ME M E M E ME M 

M = consulta medica E = atendimento de enfermagem 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO ~ GESTANTE 

SUSP GRAV N 1-4 5~8 9-12 13~16 17 a 20 21~24 25~28 29~32 33~36 37~40 40 e ~ 

GRAV CONF SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM 

M M M M M M M M M M M M M 

Durante a freqUência aos PAM. e através dos diferentes con-

tatos com o pessoal de saúde, as gestantes e mães deveriam 

receber todo o conteúdo de saúde previsto na IJip;rogramaçãoi. . ~ 

Basicamente esse conteúdo, detalhado em 19 itens caracteri-

zados como um "Sistema de Educação em Saúde"ll. incluia: 

- "Serviços forn~cidos pelo Posto e as atividades de cada 

irea de atendimento i saúde. 

- Uso de suplemento alimentar para gestantes e nutrizes. 

- Escolha e aquisição de alimentos. 

- Preparo e ingestão de alimentos. 

- Cuidados especiais na gravidez. 

- Uso de medicamentos na gravidez. 

- Aleitamento materno. 

- Primeiros cuidados com o recém-nascido. 

- Banho e vestuirio ~o bebê. 

- Cuidados fundamentais no parto e puerpério. 

- Utilização de cloro na igua de beber. 

- Uso de recursos da comunidade. 

- Preparação da mamadeira e de líquidos para o bebê. 

- Introdução de sucos e papa de frutas na alimentação do be 

bê. 
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Uso de medicamentos para a crlança. 

- Introdução da gema de ovo e de sopa na alimentação da 

criança~· 

Como agir em intercorrênc"ias de saúde da criança. 

- Como cuidar da dentição e da higiene bucal da criança. 

- Introdução dos alimentos da famllia-\na alimentação eda 

criança tl
• 

o programa previa que esse conteúdo fosse levado ao conheci 

mento das gestant~s e mães de maneira ordenada, em dias e 

horirios pr5prios, de modo a que todas as usuirias, indepen 

dente~ da precocidade com que comparecessem ã Unidade, tive~ 

-'. -,.. ~.,... 

sem acesso, pelo menos, a orlentaçao mlnlma necessarla a 

sua condição. 

Caberia ao pessoal auxiliar de enfermagem (auxiliares e a-

tendentes), devidame~te treinado, a responsabilidade pela 

transmissão desse conteúdo ã população, através das prê e 

p5s-consultas e da vacinação. 

Devido ã interferência de vâriáveis político~administTati -

vas, houve mudanças na direção do DSC, o que ocasionou_ o can 

celamento de todas as atividades não implantadas, embora 

planejadas. Entre elas figuravam as relativas ã educação 

em saúde. Isto teve .I repercussões sérias na programação de 

saúde materno-infantil, que ficou com seu desenvolvimento e 

avaliação prejudicados. 

Resta esclarecer que, como resultado de mecanismo de àdapta 

ção, orientações de saúde pianejadas inicialmente passaram 
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a ser eventualmente desenvolvidas durante as consultas, as 

pré e pós~consultas e a vacinação. 

Segundo WESTPHAL e COl.ll~ , nos locais onde os contatos são 

contínuos e a longo prazo, as possibilidades da realização 

do processo educativo efetivo são maiores. ~ o caso especí 

fico do atendimento oferecido pelo DSC as crianças de O a 

11 meses de idade. Se matriculados no pAM logo no 1 9 .... 
mes 

de vida, essas crianças terão um contato de 11 meses com ~a 

Unidade, que dispõe desse período para atuar sobre as pes -

soas responsáveis por elas, sem negligenciar o período re 

ferente ao pré-natal. 

A influência que o PAM exerce sobre a população se:itraduz 

por suas próprias ações. Assim, quando se pensou observar 

cada uma das atividades reali zadas como parte (, do'l . Programa 

de Assistência à Criança, tinha-se por objetivo conseguir a 

companhar o desenvolvimento do processo educativo em situa

ções reais. 



OBJETIVO 
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OBJETIVO 

A educação em saúde constitui um dos componentes dos progra 

mas de saúde materno-infantil. Entretanto, para que sua 

ação possa gerar os efeitos desejados, entre outras variá -

veis, é necessário que integre as ações de todo.,or." pessoal 

de saúde, responsável pelo atendimento de gestantes e mães 

em Unidades Sanitárias. 

Com base nessa premissa resolvemos realizar o presente tra~ 

balho, com o objetivo de caracterizar a situação da educa -

çao em saúde em alguns PAM do Departamento de Saúde da Comu" 

dade e, se necessário, propor medidas ~s autoridades compe

tentes, a fim de assegurar sua integração ã programação des 

ses PAM. 

Especificamente, pretendemos descrever o processo educativo 
. 

que ocorre no atendimento ã clientela nas diferentes ativi-

dades pelas quais, 'Jobrigatoriamente passa nos serviços de 

saúde da gestante e da criança. 



METODOLOGIA 
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METODOLOGIA 

População de Estudo 

Entre as Unidades Sanitárias existentes no Município de São 

Paulo;optou-se, para a realização do presente trabalho, p~ 

las pertencentes ao DSC/SHS/PMSP. 

Entre as cinco Divisões Regionais de Saude do DSC ( Norte 

DSC-I, Sul - DSC-2, Leste - DSC-3, Oeste - DSC-4 e Centro -

Sul - DSC-5J, foi escolhida a Divisão Regional de Safide Oes 

te (DSC-4J, cujos limites se estendem de Osasco a Caieiras, 

uma vez que os PAM por ela compreendidos se localizam em á

rea mais próxima da Faculdade de Safide Pública, sede de tra 

balho da Autora do estudo, facilitando seu acesso a cada um 

deles, embora situados em diferentes bairros da Regional: 

- PAM JARDIM CIDADE PIRITUBA - Pirituba - AR-perus/Pirituba 

- PAM JARDIM SÃO JORGE ~ Jardim Arpoador - AR~Butantã 

- PAM JOS~ MARCILIO ~~LTA CARDOSO - Rio Pequeno - AR-Butan-

tã 

- PAM MOINHO VELHO - Vila Bonilha - AR~Lapa 

- PAM ELIsIO TEIXEIRA LEITE - Taipas - AR~Perus/Pirituba 

- PAM JOS~ DE BARROS ·MAGALDI - Itaim-Bibi - AR-Pinheiros 

- PAM PIRITUBA - Chácara Inglesa - AR-Perus/Pirituba 

- PAM VILA ROMANA - Vila Romana - AR-Lapa 

Por outro lado, as atividades* desenvolvidas nessas unida -

* No presente trabalho denominam-se "atividades" as consul

tas médicas pré e pós-consultas e vacinação. 
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des obedecem i programaçio bisica de todos os Postos do DSC: 

o perfodo programitico, destinado a atender crianças e ges

tantes sadias, pressupõe consultas de pediatria, pre'~natal 

e puerpério precedidas de pré-consulta e seguidas de põs-cog 

sulta, vacinação de crianças e gestantes e atendimento odon 

tolõgico para gestantes. O conteúdo de cada uma dessas a

tividades basicamente é o mesmo em todas as Unidades, com 

pequenas adaptações locais, pois a programação detalhada em 

normas e procedimentos é única para todo o Departamento. 

Esta explicação nao pretende, em nenhuma hipótese, generali 

sar os resultados obtidos no presente estudo, , mas,' apenas 

justificar a escolha de urna irea limitada para sua realiza

çao. 

O tempo disponível e o custo de um trabalho corno este foram 

outras variiveis que influiram na decisão de se limitar o 

universo a ser estudado. 

Dos dez PAM do DSC-4, foram utilizados oito,visto que dois 

só ofereciam atendimento a gestantes no período programiti-

co. Desse modo o universo de trabalho ficou constituído 

por oito PAM , sete dos quais com atendimento no período 

programitico de crianças, gestantes e puérperas sadias e um 

com atendimento apenas de crianças. 

O~jetivo 

Tendo em vista que o objetivo deste trabalho é constatar a 

integração da educação em saúde a programação de Postos de 
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da análise do componente educativo desenvolvi.<:lo em ativi 

dades com gestantes e mães com vistas ã saude da criança de 

o a I ano de vida. 

M~todo 

Corno m~todo de trabalho optou-se pela Observação Sistemáti 

ca Não participante. Segundo SELLTIZ e col. 'S , ~a~.grãnde 
vantagem das t~cnicas de observação reside no fato de permi 

tirem o registro do comportamento, tal corno este ocorre",AN 

DER-EGG 2 e GOODE & HATT 39 afirmam que a observação é o mais 

antigo e ao mesmo tempo o mais moderno dos procedimentos de 

investigação. 

No presente estudo a observação foi feita com o conhecimen-

to dos sujeitos, estrat~gia~que. segundo GOODE & HATT 39 
, 

.. 
e 

válida para a análise de situações reais. 

SELLTIZ e col. 9B afirmam que, quando os sujeitos sabem que 

estão sendo observados, podem, eventualmente, tentar criar 

uma impressão específica; todavia, em situações reais, tor~ 

na-se difícil a manutenção de um desempenho falso. Relatam 

ainda que muitos pesquisadores acreditam. que.a observação 

feita diretamente no ambiente de atuação dos indivíduos a 

serem observados, ou atrav~s de tela de visão unilateral., 

com ou sem conhecimento desses sujeitos, pouca influência 

tem sobre seu comportamento. A observação sistemática se 

utiliza de instrumentos auxiliares para o registro fiel dos 

comportamen tos observados. \ Es s es ins trumen tos (fi lmes ,gra 
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vações, formulários, inventários) sao indispensáveis para e 

vitar distorções no registro das observações 39 • 

Instrumentos 

No presente estudo utilizaram-se roteiros como instrumento, 

cujos pontos básicos referiam-se a aspectos do ambiente fí~ 

sico e emocional, relacionamento humano, técnicas de ensino 

- aprendizagem e conteúdo de saúde, presentes nas diferen ~ 

tes atividades dos PAM. 

Embora nao explicito, o componente educativo está implfcito 

em praticamente todos os procedimentos relacionados a essas 

atividades. Da sua concretização deve surgir o comporta -

mento que se espera da cliente em relação ã saúde. Entre 

tanto, para que isso ocorra, é necessário que o pessoal de 

saúde tenha habilidade para lidar com duas diferentes dimen 

sões da mesma atividade: o conteúdo e o processo. A educa 

ção só poderá resultar em comportamento voluntário e compa

tível com a situação de saúde de cada cliente quando essas 

duas dimensões forem trabalhadas. 

A elaboração desses roteiros foi fundamentada em revisão bi 
~ 

bliográfica e nas sugestões dos profissionais entrevistados 

e lotados nos PAM eleitos pela Autora para a realização do 

trabalho. 

A revisão bibliográfica mostrou que os principais assuntos 

relativos ã saúde da criança nessa faixa etiria, e que de~ 

vem fazer parte do cabedal de conhecimentos das mães, podem 
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ser agrupados em seis ~tensl alimentação, com ên~ase no a

leitamento materno, higiene, vacinação e imunização, cresci 

mento e desenvolvimento, relacionamento mãe/filho e preven~ 

ção de acidentes l , 12, 13,26,78,90,101, 116 

Com o objetivo de comparar esse quadro teõrico com a reali~ 
. . 

dade vigente nas Unidades Sanitârias Municipais entrevista

ram-se todos os médicos e enfermeiras lotados em nível local:

(TABELA 2), identificando-se assim o conteudo mrnimo (Anexo 

1 ) de responsabilidade dos PAM a ser oferecido ~s gestan ~ 

tes e mães sobre saúde da criança no primeiro ano de vida. 

Não foram entrevistados os servidores que na época do levan 

tamento estavam afastados por motivo de ferias, licença ou 

qualquer outro tipo de afastamento que não , caracterizasse 

falta ao trabalho no dia • 

. , 
TABELA 2 - Distribtiição dos profiss~onais entre~istados se 

gundo formação universitária - Divisão Regional 

de Saúde-Oest~ - DSC/SHS/PMSP, 1982. 

FORMAÇÃO UNIVER PROFISSIONAIS ENTRE TOTAL 
SITÁRIA - VISTADOS -

SIM NÃO 
N9 % N9 % N9 . % 

-- .- -

Pediatras 11 91,7 1 8,3 " 12 100,0 

Toco-ginec. 7 100,0 - - 7 100,0 

Enfermeiras 5 62,5 3 37,5 8 100,0 

TOTAL 23 85,1 4 14,9 .27 .100,0 
\ 
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Inicialmente pensou-se em utilizar a entrevista aberta nao 

estruturada para permitir que os profissionais tivessem o

portunidade de, livremente, levantar todos os pontos que 

julgassem importantes referentes ao terna. 

Entretanto, o pré-teste do instrumento revelou que essa es

tratégia nio oferecia os resultados esperados. pois a propo 

siçio de um tema amplo, sem possibilidade de preparo prévio 

do entrevistado, fazia com que, frequentemente, fossem omi

tidos pontos importantes, muitos dos quais inerentes i ~on 

duta rotineira do profissional. Consultados sobre a possi 

bilidade de se estruturar a entrevista com base nos seis te 

mas identificados na literatura, todos concordaram, conside 

rando unanimemente serem esses pontos de capital importân ~ 

cia na educaçio de gestantes e maes. Atendendo a essa ava 

liação o instrumento foi reelaborado (Anexo 2) ainda " como 

entrevista aberta, mas dirigida. Novamente testado, o in~ 

trumento foi aprovado, passando a ser utilizado na realiza~ 

çio de todas as entrevistas. 

o conteúdo sugerido nessas entrevistas foi tabulado e cate

gorizado de acordo com a bibliografia consultada. A critê 

rio da Autora foram desprezadas as informações levantadas 

por apenas 10% ou menos dos entrevistados. 

A comparaçao do elenco de informações assim obtido com aque 

le contido na programaçao do DSC mostrou que, de maneira "g;: 

ral, ambos enfocam os mesmos pontos, com exceçao do tema 

"Prevençio de Acidentes", que nio está previsto na programa 

çio do DSC. 
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o modelo CAP, apresentado por CANDEIAS & MARCONDES 16 sob o 

enfoque da teoria da consistencia contingente ,demonstra que 

um conhecimento positivo (C+) pode ou não levar a uma atit~ 

de positiva (A+) , dependendo do tipo de vivencia ou expecta 

tiva que o indivíduo apresenta frente a determinada situa -

çao. Essa atitude, positiva ou negativa, dependendo do re 

forço recebido, leva a um comportamento final, positivo ou 

negativo. 

Assim, a mae pode ter o conhecimento correto sobre a impor

tância da vacinação na prevenção de algumas doenças infect~ 

contagiosas; entretanto, devido ao atendimento descortez ou 

deficiente recebido na Unidade, prefere não levar seu filho 

para vacinar, alterando a seqUência entre Conhecimentos, A

ti tudes e Práticas. Segundo WESTPHAL e colo lllt, :-. 7,imui tos 

profissionais de saude desconhecem a influência que as exp~ 

riências positivas e negativas, as crenças e valores têm no 

processo de adoção de um comportamento. 

o enfoque da consistência contingente do Modelo CApJ6 realça 

o papel desempenhado pelo ambiente emocional que cerca o 

desenvolvimento de uma atividade, na opção do indivíduo por 

um comportamento de saude (positivo ou negativo). 

Com base nessa teoria e em princípios de educação em saúde 

estabeleceu-se uma relação hierarquizada dos aspectos educa 

tivos a serem observados nas diversas atividades realizadas 

nos PAM. 
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Esse processo de hierarquização elegeu como importantes os 

seguintes aspectos: 

- relacionamento pessoal de satide/clientela 

- orientações de saúde oferecidas 

- obtenção de "feed-back" 

- reforço das orientações fornecidas 

Partindo do conteúdo assim levantado organizarampse dife~en 

tes roteiros de observação, a serem utilizados nas consul -

tas de pre-natal, puerperio e pediatria, pré-consulta de pe 

diatria e pôs-consulta de pre~natal, puerperio e pediatria, 

assim como na sala de vacinação (Anexos 3 a 10). O crit~; 

rio para seleção dessas atividades fundamentou-se no fato 

q.e que possuem um componente educativo. Ess es -roteiros,:que 

constituíram o instrumento utilizado no levantamento de to

dos os dados do presente estudo, foram pre-testados no. Cen

tro de Saúde GeraldG de Paula Souza da Faculdade de Saúde 

pública/USP. A escolha dessa Unidade deveu-se ao fato de 

situar-se no predio da Faculdade de Saúde Pública, local de 

trabalho da Autora e, de desenvolver todas as atividades a 

serem observadas nos PAM. 

A aplicação dos instrumentos obedeceu cronograma pre~estabe 

lecido, que previa a permanência do observador durante todo 

o atendimento do dia em cada uma das atividades dos Postos. 

O trabalho de campo teve iníéio em 19 de outubro ·~dér_(;1982, 

prolongando-se ate 29 de novembro do mesmo ano. Todos os 

chefes das Unidades foram contactados com antecedência, ten 

do sido esclarecido o obje~ivo do trabalho, para cuja reali 
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zaçao se solicitava sua permissao e colaboraçao, 

Aos dados obtidos foi dado tratamento estatístico descriti-

vo, através de freqUências absolutas e relativas e os resul 

tados apresentados por meio de tabelas e gráficos apropria

dos a cada situação. ) 

o intui to da Autora ao estabelecer os i tens que const'i tuiram 

os roteiros de observação foi o de identificar não a condu

ta técnica dos profissionais, mas seu desempenho como parti 

cipantes do processo educativo. E, embora nem todos eles 

figurem nos documentos normativos do DSC referem-se a aspec 

tos considerados importantes por seus médicos e enfermeiras 

quando entrevistados sobre o conteúdo mínimo a ser ofereci

do ã gestantes e ou mães de crianças de O a um ano de vida. 



RESULTADOS 
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RESULTADOS 

Os dados apresentados retratam o que ocorre nos PAM observa 

dos em termos de educação em saúde. ~ uma atividade consi 

derada importante por todos os que lidam com o público (pro 

fissionais e auxiliares), assim como pelos responsáveis pe

la programação desenvolvida nas Unidades Sanitárias. Está 

implícita em todas as atividades executadas nos Postos de 

Assistência Médica, constituindo, hipoteticamente, mecanis~ 

mo indispensável para a consecução dos objetivos do Progra~ 

ma de Assistência Materno-Infantil. 

A fim de operacionalizar a proposta apresentada foram obser 

vadas as atividades constantes da Tabela 3, totalizando 643 

observações. 

TABELA 3 - Distribuição, por atividade, das observações fei 

tas em!PAMs da D,iyisão Regional de Saúde Oeste .,. 

DSC/SHS/PMSP - 1982. 

TIPO DE ATIVIDADE 

Consulta médica de pTé~natal 

Pós-Consulta de pré-natal 

Consulta medica de puerpério 

Pós-Consulta de puerpério 

pré-Consulta de pediatria 

Consulta médica de pediatria 

Pós-Consulta de pediatria 

Vacinação 

T O T A L 

NOMERO 

64 

58 

8 

8 

158 

114 

129 

104 

643 
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ASSISTENCIA MATERNA 

A proposta de assistência a gestante no DSC estabelece que 

lIa assistência materna nio seri constitufda apenas de con~ 

sulta médica de pré-natal, mas sim por um conjunto de açoes 

que têm o objetivo de garantir, de uma maneira mais comple, 

ta, que a gravidez culmine com a obtençio de uma criança ~a 

dia em decorrência da assistência prestada ~ mie llP -,. 

Consulta Médica de Pré~Natal 

são os seguintes os procedimentos previstos para a copsulta 

médica: 

- verificar queixas 

- medir pressão arterial 

- proceder ao exame ffsico geral~ se nece~sirio 

- proceder ao exame obstétrico 

- avaliar clinicamente a evolução da gravidez 

- registrar dados do exame obstétrico e exames pomplementa~ 

res 
~ . 

- pedir exames complementares, se necessarlO 

- determinar o prazo de agendamento 

- indicar encaminhamentos. se necessário 

~ incentivar o aleitamentb materno 

- orientar as gestantes para comparecerem com a criança ã 
consulta médica. 15 dias ap6s o parto, aproximadamente s -. 

A tabela 4 apresenta os aspectos observados nas consultas 

de prê~natal. 
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TABELA 4 ~ Distribuição do nfimero e porcent~gem de cons~l 

tas medicas de pre~natal segundo a presença dos 

aspectos observados em PAMs (j da Divisa0 Regional 

de Saúde Oeste - DSC/SHS/PMSP - 1982, 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilizaç?o do nome da 
usuária no relaciona
mento entre medico e 
cliente 

Orientação sobre: 

- medicação prescrita 

- alimentação 

- vacinação 

cuidados gerais de 
saúde 

- fumo 

- vantagens do aleita-
mento materno 

- cuidados com os seiGs 

- identificação de bar 
reiras ao aleitamen~ 
to materno 

- esclarecimentos de 
dúvidas referentes 
ao aleitamento mater 
no 

Orientaç~o sobre~: 

-- consulta de puerpe -
rio -- consulta do 
nascido' 

recem -

- como proceder quanto 
ao aleitamento mater 
no até a la. visita
ao pediatra 

Avaliação do "feed 
back" da cliente 

SIM 

64 100,0 

39 

35 

14 

60,9 

54,7 

21,9 

25 

29 

50 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

16 

16 

16 

64 

NRo TOTAL 
N~ ~ 

". ". " 

64 100,0 

39,1 64 100,0 

45,3 64 100,0 

78,1 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 64 100,0 

100,0 16 100,0 

100,0 16 100,0 

100,0 16 100,0 

100,0 64 100,0 

* Somente a partir do 7 9 mês de gestação 
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A Tabela 4 mostra que todas as gestantes foram recebidas in 

dividuálmente pelo medico pré-natalista. o relacionamento 

entre elas eo,medico e cordial e em 60,9t das consultas ob -

servadas as clientes foram tratadas pelo nome. 

Quanto à orientação dada durante a consulta médica, a maio

ria diz respeito ã prescrição de medicamentos, que alcançou 

54,7% em 64 consultas observadas. 

Em 21,9% das consultas houve orientação sobre alimentação e 

em 14,1%, sobre cuidados gerais de saúde durante a gestação. 

Em nenhuma foi abordado o problema do fumo, embora o habito 

de fumar seja comum entre as gestantes; tambem em nenhuma o 

portunidade, mesmo nas primeiras consultas, foi dada qual ~ 

quer orientação sobre vacinação de gestantes. 

Em relação ao aleit~mento materno, nenhum dos medicos' obst~ 

tras abordou o assunto, independente do mes de gestação da 

cliente. Alem disso, orientações a serem dadas a gestan ~ 

tes no último trimestre de gravidez não se concretizaram n~ 

16 consultas de clientes nessa faixa. 

Em nenhuma das 64 consultas medicas observadas houve refor-

ço ou avaliação da interpretação que a cliente 

orientações oferecidas. 

deia as 

Observou-se durante as consultas medicas de prê~natal .que 

geralmente as gestantes são passivas, contentando-se em ~es 

ponder as perguntas feitas pelo medico, quase sempre monos-

siiábicamente. Em nenhum ~aso se observou diâlogo entre 
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o fato de em 60.9\ das consultas os m€-

dicos se preocuparem em chamar as clientes pelo nome nao 

basta para "quebrar o gelo" e permitir que elas se sintam ã 

vontade para fazer as perguntas que esclareçam suas dúvidas. 

A orientaçio sobre medicamentos ou alimentaçio dada emS54~7t 

e 21,9% das consultas, respectivamente, foi de carater auto 

ritário, enfatizando sempre o que fazer e raramente porque 

fazer. 

Quanto ao fumo, embora em documento do próprã..p Departamento 

esteja explicitado que "o ideal será evitar o fumo no decor 

rer da gestaçio ou pelo menos diminuir o hábito a menos de 

cinco cigarros por dia", devido aos problemas que frequente 

mente causam para a mãe e para o bebê 82
, nada é orientado 

às clientes fumantes, mesmo porque nao existe na rotina do 

atendimento pré-natal nenhum mecanismo que permita a identi 

ficaçio dessas gestantes, exceção feita ã consulta 

que dispõe da anamnese. 

médica 

Apesar da importância do tema, aleitamento materno nao ;'~foi 

focalizado em nenhuma das consultas observadas. Tal fato 

assume maior gravidade quando complementado por dados refe

rentes a essas~informações a nível das maternidades. Segun 

do ULLOA 108
, 91,0% da populaçio de maes consideradas de bai 

xo nível sócio-econômico receberam, nas maternidades, reco~ 

mendaçio de oferecerem leite em pó para seus filhos. CAN-

DEIAS 1S
, em estudo referente ao desmame precoce, relata que 

apenas 0,8% das mães entrevistadas em Unidade de Maternida~ 

de receberam alguma orientaçio sobre aleitamento materno. 
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Existem, na consulta de prS~natal, algumas oTientaçBes per

tinentes apenas para gestantes em final de gravidez. As

sim. das 64 consultas, 16 foram de gestantes já no último 

trimestre de gravidez. 

Para essas gestantes, e embora os assuntos constem da pro ~ 

gramaçao e tenham sido considerados importantes pelos pró ~ 

prios obstetras na entrevista inicial,nada foi o~ientado em 

termos de levar a criança ao pediatra quando comparecer "" a 

primeira consulta de puerperio, nem como evitar dar mamadei 

ra ao bebê antes de conversar com o pediatra. Em decorren 

cia, muitas mães já deixaram de amamentar ou o estão fazen~ 

do apenas parcialmente quando voltam ao PAM, ap8s o parto. 

Pós-Consulta de pié-Natal 

A pós-consulta de pre-natal e atividade obrigatória, reali~ 

zada por atendentes de enfermagem. A finalidade e refor -

çar os aspectos abordados pelo~ medico, De acordo çÇ)m as 

normas de atendimento i gestante do DSC, a p8s~consulta im~ 

plica na orientação sobre: 

- preparo do suplemento alimentar 

- medicamentos prescritos (posologia, tempo de tratamento , 

aplicação) e quai~quer outras prescrições 

- uso do cloro 

- vacinação 

- coleta de material para exames de laboratório 

- aleitamento materno (vantagens e tecnica) 

- parto, maternidade e outros recursos de saudee~ 
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As·normas ainda preveem que a atendente de enfermagem se di 

rija ã cliente chamando-a pelo nQme e realize a põs~consul

ta em sala privativa. 

A orientação sobre uso do cloro e suplemento alimentar para 

gestantes e nutrizes deixou de ocorrer nesta e em todas as 

demais atividades em que estava prevista por falta de tais 

produtos nas Unidades, por ocasião da observação. 

A tabela 5 demonstra a forma como esses procedimentos ~oram 

concretizados, oferecendo um perfil da pôs-consulta de prê

natal. 
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TABELA 5 - Distribuição do nGmeTo e porcentagem de 
,.. 

,pos~co~-

sultas de pra~natal segundo a pTesen~a dos asp~Er 

tos observados em PAMs da Divisão Regional de Saú 

de-Oeste - DSC/SHS/PMSP - 1982. 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilização do nome da 
usuária no relaciona 
mento atendente de en
fermagem/cliente 

Convite para a cliente 
sentar-se 
;', ( 

Orientação sobre: 
- medicação prescrita 

- coleta de material p~ 
ra exames de labora-
tório* 

- alimentação 
. -- vaClnaçao 

cuidados gerais 
saúde 

fumo 

de 

- vantagens do aJeita
mento materno 

- técnica de amamenta
çao 

Orientação sobre:** 

- parto e recursos da 
comunidade 

-- consulta de puerpe -
rio 

- consulta de recém 
nascido 

Avaliação da compreen
são da cliente sobre: 

- consulta médica 

- orientações da 
consulta 

-pos-

SIM 
N9 % 

58 100,0 

14 24,1 

45 77,6 

55 94,8 

33 56,9 

18 31,0 

2 3,4 

4 6,9 

1 6,2 

1 6,2 

14 24,1 

NÃO 
N9 

44 75,9 

13 22,4 

3 5,2 

25 43,1 

40 69,0 

58 100,0 

56 96,6 

58 100,0 

58 100,0 

54 93,1 

16 100,0 

15 93,8 

15 93,8 

58 100,0 

44 7.5 ,9 

TOTAL 
N9% 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

16 

16 

16 

58 

58 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

* exames de laboratório só foram solicitados para 33 gestan 
tes 

** somente a partir do 79 mês de gestação. 
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A tabela 5 revela que todas as gestantes foram recebidas in 

dividualmente: dessas, 24,1% foram tratadas pelo nome; as 

demais 75,9% foram chamadas de "mãe". 

Nem sempre as gestantes foram convidadas a sentar"se I a ;fim de re 

ceber orientação; em 22,4% das p5s~consultas isso não ocor~ 

reu, ficando a cliente em pé, enquanto a atendente lhe en ~ 

tregava os medicamentos e dava alguns esclarecimentos. A 

p5s-consul ta enfatizou, principa!mente, a medicação presc"ri 

ta: em 94,8% das p5s-consultas houve orientação sobre medi, 

camentos prescritos, em 31,0% ~obre alimentação, em 3,4\ ~o 

br~ cuidados gerais de safide e em nenhuma sobre vacinação 

da gestante e tabagismo. 

No que se refere a exames laboratoriais, todas as vezes em 

que foram solicitados houve orientação sobre coleta, acon~i 

cionamento e entrega do material no'laborat5rio. 

Sobre aleitamento materno, em 6,9% das p5s"consultas ;foi 

feita referência a um ou outro aspecto da técnica de amamen 

tação. As vantagens do aleitamento para a mae ~e;~para a 

criança não foram esclarecidas em nenhuma das pós~consultas. 

Finalmente, das gestantes que se encontravam no último tri~ 

mestre de gravidez, apenas 6,2% foram orientadas sobre re ~ 

torno para consul ta de puerpério e primeira visita da crian .... 

ça ao pediatra. Orientação sobre o parto e escolha de ma~ 

ternidade também nao ocorreu em nenhuma das pós~consultas 

destinadas às gestantes no ultimo trimestre de gravidez. V~ 



rificação da compreensão da mãe em relação ãs orientações 

dadas na pós-consulta ocorreu em 24,1$ das situações. 
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o clima emocional observado na pós-consulta é bem mais des

contraído do que o reinante na consulta medica. Apesar de 

75,9% das gestantes não terem sido tratadas pelo nome pela 

atendente de enfermagem e 22,4% nã00terem sido, sequer, co~ 

vidadas a sentarem-se, é possível que as características só 

cio-culturais da atendente facilitem o relacionamento entre 

ambas. Entretanto, um clima emocional favorável não supre 

por si só as necessidades a serem cobertas pela põs~consul

ta. 

Assim, a explicação sobre os medicamentos prescritos, que a 

conteceu em 94,8% das pós~consultas não foi ~atisfatória.Os 

medicamentos distribuídos recebem sempre o rótulo de "vita..,. 

mirias" que devem ser tomadas porque "fazem bem". As de ... 

mais orientações mantém o mesmo nível de superficialidade 

- as gestantes são aconselhadas a se alimentar bem (31,0%) e 

a preocupar-se em manter equilíbrio entre esforço dispendi~ 

do e repouso (3,4%) durante o período de gestação, porque 

"e preciso". A superficialidade dessas orientações afeta 

seriamente o processo educativo. 

o aleitamento materno nao originou qualquer tipo de esc1are 

cimento em nenhum de seus aspectos (importancia, vantagens, 

técnica de amamentação), assim como nunca se procurou iden

tificar o CAP (conhecimentos, atitudes e práticas) da ges -

,tante em relação ao aleitamento materno. , 
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As orientações especrficas que deveriam ser dadas as gesta~ 

tes no filtimo trimestre da gravidez tambBm nio ocorreram.A~ 

sim, embora passe por todas as atividades previstas no Pro

grama de Assistência Materna, a gestante chega ao parto sem 

ter tido qualquer orientação sobre os cuidados com o bebê. 

Em termos de pré-natal, essas são oportunidades que o PA}f 

deveria aproveitar, a fim de contribuir para a otimização 

da safide da criança de O a 11 meses. ~ preciso ressaltar, 

entretanto, que se isso nao ocorre, a culpa não pode ser 

imputada apenas ã omissão ou incompetência do pessoal auxi~ 

liar, mas também às normas que estabelecem os procedimentos 

inerentes ã pós-consulta de Pré-Natal. 

Um aspecto a~ ser ressaltado é a mecanicidade do processo. 

As palavras e frases utilizadas em todas as entrevistas de 

pós-consulta são praticamente sempre as mesmas. Esse tal

vez seja um mecanismo utilizado para cobrir a deficiência 

desses servidores cuja habilidade para ler e escrever corre 

tamente, frequentemente não é satisfatória e que, apesar de 

treinados para essa atividade, demonstram dificuldade em 

realizá-la, tanto do ponto de vista do contefido corno do pro 

cesso. 

Consulta Médica de Puerpério. 

Rotineiramente as clientes passam por duas consultas de puer

pério: a primeira, aproximadamente 15 dias após o parto, e 

a segunda, 60 dias. 
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Dessas consultas fazem parte os seguintes procedimentos; 

- anamnese 

- exame geral e especializado 

- prescrição de medicamentos. se necessários 

- orientação sobre: importancia do aleitamento materno, a -

lr~entá~~o da puérpéra. cuidados com as mamas, episfuorra

fia e cicatriz cirúrgica abdominal. laqueação. época pro~ 

vável de retorno da menstruaçã0 84
• 

A tabela 6 permite observar os procedimentos reais que, do 

ponto de vista educativo, mereceram destaque dentre todos 

aqueles que compõem a consulta de puerpério. 
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TABELA 6 - Distribuiçã:o do ,NUmero de Porcentagem de CQn$ul

tas de Puerp~rio segundo alresença dos aspectos 

observados em PAMs da Diyisao Regional de Saúde-:

Oeste - DSCjSHSjPMSP - 1982. 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilização do nome da 
usuária no relaciona 
mento entre m~dico e 
cliente 

Orientação sobre: 

- medicação prescrita 

- alimentação 

- cuidados gerais 
saúde 

- menstruação 

de 

- vantagens do aleita-" 

8 

7 

5 

3 

mento materno 2 

- técnica de amamenta-
çao 1 

Identificação dos moti 
vos alegados pelas mães 
que~não amamentam 2 

Esclarecimentos de dú
vidas sobre aleitamen
to materno 2 

Orientação sobre: 

retorno para 2~ con~u 
sulta de puerp~rio 2 

- consulta do recem 
nascido 

Avaliação do "feed-
back" da cliente 1 

SIM 
!l . Q. 

100,0 

87,S 

62,S 

37,S 

25,0 

12,5 

25,0 

25,0 

25,0 

12,5 

NÃO 

.NC?, , .. '%,., N9, 

1 12,5 8 

3 37,S 8 

8 100,0 8 

5 62,S 8 

8 100,0 8 

6 75,0 8 

7 87,5 8 

6 75,0 8 

6 75,0 8 

6 75,0 8 

8 100,0 8 

7 87,S 8 

TOTAL 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 
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Conforme a tabela 6, no per~odo destinado li observação do a 

tendimento á gestante e puérpera realizaram~se 8 primeiras 

consultas de puerperio e nenhuma segunda consulta. AS·:cà.ie!!.::-. 

tes foram recebidas individuá1mente em todas as consultas e 

em 87,5% foram tratadas nominalmente. 

Quanto as orientações, observou7se que, em 62,5% das consu1 

tas, versaram sobre prescrição de medicamentos e, em 37,5%, 

sobre cuidados inerentes á fase de puerperio. Em nenhuma 

das consultas as clientes foram orientadas sobre época pTO~ 

váve1 da menstruação e os cuidados que deveriam ter visando 

,...... -
o espaçamento inter-gestacional necessarlO a recuperaçao 

de seu organismo. 

Com respeito a aleitamento materno, verificou~se qu~ em 

25,0% das consultas o tema foi abordado em termos de estimu 

10 ao aleitamento materno, esclarecimento de dfividas< da mae 

e vantagens para a mãe e a criança. Apenas em l2,S~ das 

consultas houve orientação sobre aspectos referentes a tec~ 

nicas de amamentação. Em nenhuma ocasião foi oferecida o~ 

rientação sobre alimentação da puerpera. Em 25,0% das con 

su1tas foi enfatizada a necessidade de retorno para a segu~ 

da consulta de puerperio e em nenhumadde1as houve orienta ~ 

çao sobre controle de saude do recªm~nascido. A compreen 

sao da cliente em relação as orientaç6es dadas pelo medico 

foi verificado em apenas 12,5% das consultas, não ocorrendo 

nenhum tipo de reforço. 
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o objetivo da consulta de puerpBrio deyerta ab~angi~, alSm 

da avaliação do estado de saude da mulher ap5s o part'o, 00;

rientações referentes ãs suas condições .flsicas e possi:btli ..--

dades de amamentar seu filho. Essa, entretant'o , nio foi a 

realidade observada, onde apenas 37,5% das p.uÉif-peras recebe 

ram orientação sobre seu estado de safide e Z5,O\ sobTe vania 

tagens do aleitamento materno, tanto para a mae ComO para a 

criança e 12,5% alguma informação sobre .tScnica de amamen ~ 

tar. 

Se o parto foi uma experiencia positiva ou negativa para a 

cliente, não se fica sabendo," pois o assunto não g abordado, 

assim como também nada g orientado em relaçio ã conduta da 

cliente na manutenção de um periodo intero;-gestacional sati~ 

fatôrio tendo em vista especificamente seu estado de saGde. 

Pós-Consulta de Puerpêrio 

Segundo as normas estabelecidas no DSCe~, a pas~consulta de 

puerpério, que g realizada por atendente de enfermagem, im~ 

plica em orientação sobre: 

- uso do cloro 

- preparo do suplemento alimentar 

- medicamentos prescritos (posologia, tempo de tratamento", a 

plicação) 

- recursos da comunidade 

A 5~bela 7 mostra os aspectos educativos observados na p6s~ 

COI:snlta de puerpério. 
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TABELA 7 ~ Distiibuiçio do nfimero e pOTcentagem de p5s~con~ 

sultas de puerpgrio segundo a pTesença de aspec~ 

tos observados em PAMs da Divisão Regional de 

Saúde-Oeste ~ DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 

j,ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilização do nome da 
usuária no relaciona 
mento atendente de en~ 
fermagem/cliente 

Convite para a cliente 
sentar-se 

Orientação sobre: 
- medicação prescrita 

- alimentação 

- cuidados gerais 
saúde 

de 

~ vantagens do aleita
mento materno 

~ técnica de amamenta~ 
çao 

Orientação sobre: 

- recursos da comunida 
de 

- retorno para 2~ con~ 
sulta de puerpério 

- consulta do recém-
nascido 

Avaliação da compreen
são da cliente em rela 
çao a: 

- consulta medica 

- orientações da 
consulta 

.. 
pos.-

SIM 

% 

8 100,0 

8 100,0 

1 12,5 

1 12,5 

1 12,5 

NÃ0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

7 87,S 

7 87,S 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

7 87,S 

8 100,0 

TOTAL 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 

8 100,0 
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A observação da tabela 7 revela que as clientes foram rece

bidas individualmente em 100,0% das pbs-consultas, mas nao 

chamadas pelo nome e nem mesmo convidadas a sentarem-se. O 

tratamento utilizado no contato entre atendente de enferma

gem e cliente foi "mãe". 

A orientação sobre medicação prescrita foi feita Je~·~todas 

as pós-consultas; porem, em nenhuma foram abordados os cui

dados especiais que a mulher deve ter com sua safide durante 

o período de puerperio. As vantagens do aleitamento mater 

no, assim como tecnicas de amamentação, originaram orienta

çao em 12,5% das pós-consultas. Em uma única oportunidade 

procurou-se averiguar se a cliente havia compreendido f;,;;; as 

instruções dadas pelo medico e em nenhuma das põs~consultas 

se perguntou se havia compreendido as orientações dadas na 

pi7ppria pós -consul ta. A necessidade de retorno ~;'nãó fo.:D 7 

mencionada nem uma s6.vez, apesar de todas as puerperas ~s 

tarem comparecendo pela primeira vez ao PAM após .... o~:(..pa:rto. 

Nada também foi orientado sobre recursos de saúde da comuni 

dade. 
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Na pós-consulta de puerpério todas as orientações dadas pe

lo médico deveriam ser reforçadas. assim como esclarecidas 

as dúvidas que por acaso permanecessem mesmo após a consul

ta médica. 

Entretanto, como nio~se-v~Tif~ca quais as poss$veis .d~vidas 

(a nio se esporadicamente) que a cliente tem em relação ao 

que foi dito na consulta médica, ou em relaçao a outros as~ 

,?untos de seu interesse e pertinentes 5. sua saúde e da crian 

ça, a oportunidade nio g aproveitada para se oferecer es~ia 

recimentos. 

Apesar de constar na tabela 7 que houve uma orientaçao so

bre vantagens do aleitamento materno e tecnica de amamenta

çao, essa se restringiu a "amamentar faz bem para ta criançall 

e "comece a amamentar sempre pelo seio que foi oferec;i:do JDr 

último, Nada mais. Tais procedimentos v~m confirmar os 

resultados obtidos por CAVALCANTI 21 em seu estudo sobTe Co":,, 

nhecimentos, Atitudes e Práticas do pessoal de saúde soby.e 

Aleitamento Materno. Assim, a pós":,,consulta limita~se a 

distribuir os medicamentos receitados e a orientar quanto ~ 

sua ministração. 

ASSISTENCIA À CRIANÇA 

A assistência à criança no DSC caracteriza~se por dois ti~ 

pos de atendimento: 
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ambulatorial - destinado a crianças de 2 anos e mais que 

não são abrangidos pelo período programático. Tem como 

características: atividades curativas. através da consul 

ta médica por patologia; atendimento eventual e assistemá 

tico; atividades preventivas (vacinação e odontopediatria~ 

- programático - destinado, inicialmente. a crianças de O a 

11 meses de idade e, posteriormente, até os dois anos. C~ 

mo a extensão do programa de 1 para 2 anos foi feita re ~ 

centemente e de forma gradual. o presente estudo limitou

se a analisar a assistência destinada às crianças no 1 9 a 

no de vida. 

o atendimento inclui: controle de sa~de peri6dico. vacina ~ 

ção, orientações f educativas, fornecimento de complementação 

alimentar, se necessário . 

. 
Pré-consulta de pediatria 

A pre-consulta de pediatria e atividade obrigat6ria no DSC, 

de responsabilidade tambem da atendente de enfermagem. 

Os procedimentos previstos para a pre-consulta de pediatria 

-sao: 

receber o responsável pela criança (chamando-o pelo nome 

que consta na ficha) 

- preparar para a consulta medica, explicando: 

· a importância de controlar a saúde da criança, mesmo que 

não esteja doente 

· o que será feito na consulta médica 

· informações que devem relatar ao medico sobre a sa~de 
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da criança 

· verificação de peso, altura,e temperatura e registro na 

folha competente 

· transcrição dos dados de vacina da caderneta de vacina

çao 

· enoaminhamento para a consulta medica 

· preparo da sala para nova consulta Sl 
• 

Na tabela 8 encontra-se a freqUencia com que esses procedi~ 

mentos ocorrem durante a realização das prê~consultas de p~ 

diatria. 
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TABELA B - Distribuiçio do NUmero é Porcentagem de PrSpCon-

sul tas de Pediatria segundo a presença dos aspe~ 

tos observados em PAMs da Divisão Regional de 

Saúde Oeste - DSC/SHS~PMSP - 1982. 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilização do nome da 
usuária no relaciona -
mento atendente de en
fermagem/cliente 

Interpretação para a 
mãe dos dados referen
tes a: 

- peso 

- estatura 

- temperatura 

Orientação sobre: 

- importância do con -
trole de saúde daJ" 
criança 

- corno proceder duran
te a consulta médica 

Verificação da caderne 

SIM 

38 24,1 

ta de vacinação - 158 100,0 

NÃO TOTAL 

120 75,9 158 100,0 

158 QOO,O 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 

158 100,0 158 100,0 
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A tabela 8 mostra que, em 158 pr6~consultas observadas, 

24,lt das mães foram recebidas individualmente~ as restan ~ 

tes (75,9%) passaram pela pré~consulta em grupos de 2, 3 ou 

4, simultaneamente. 

Nenhuma vez na pré-consulta as maes foram chamadas pelo no

me, prevalecendo o tratamento de "mãe". Embora em 100,0 % 

das pré-consultas tenham sido aferidos o peso, a estatura e 

a temperatura. esses dados não foram interpretados para as 

mães, assim como não se explicou a razão dessa~verificação 

e a importância do controle da saúde da criança no 1 9 ano 

de vida. 

Orientação sobre como proceder durante a consulta médica 

também não foi dada às maes em nenhuma das 158 pré~consul ~ 

tas observadas. Nada também foi orientado quanto ~s roti

nas que compoem a consulta médica. Em contrapartida, nnas~ 

158 pré-consultas, foram verificadas as cadernetas de vaci~ 

naçao de cada criança e seus dados registrados nos prontuá, 

rios. 
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Ao contrário do que se observou em todas as demais ativida

des dosPAM, em 75,9% das pré~consultas de pediatria ~mães 

sao recebidas em grupos de 2 e até de 4, simultaneamente;co 

mo. geralmente, além da criança que tem a consulta marcada 

levam outros filhos menores e como as atendentes não as cha 

mam pelo nome. existe uma certa dificuldade na comunicação 

durante a realização dessa .ati vidade~. Enquanto uma mãe de~ 

pe a criança e aguarda o tempo necessário para aferição da 

temperatura. a atendente faz a transcrição dos dados da ca~ 

derneta de vacinação para o prontuário e j á vai jJpesando e 

medindo outra criança. Embora a transcrição dos dados de 

vacinação seja feita nesse momento, nenhuma orientação é da 

da à mãe sobre o assunto. 

Esse processo estende~se ininterruptamente, até que' '_fodas 

as crianças que passarão por consulta medica ou de controle 

de enfermagem sejam atendidas. Para manter o ritmo, nece~ 

sário ao abastecimento dos consultórios medicos e de enfer

magem. a atendente resume sua atividade a procedimentos me

cânicos. limitando-se a citar os dados obtidos pela criança 

sem os interpretar para a mae. Não é dada nenhuma orienta 

çao sobre como proceder durante a consulta medica ou de con 

trole de enfermagem. O fato da mãe ter que despir inteira 

mente a criança, para que sejam tomados o peso e estatura,e 

vesti-la novamente tambem contribui para que ela se mante ~ 

nha ocupada durante todo o tempo, não tendo sequer condições 

para ouvir ou pedir esclarecimentos. Um aspecto que mere~ 

ce ser analisado e que nem todos os procedimentos inerentes 

à pré-consulta estão padronizados; desta forma, há atenden~ 
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tes que orientam as maes para trazerem sempre uma fralda 

destinada exclusivamente para forrar o divã onde a criança 

é despida, assim corno a balança, enquanto outras apenas fOE 

ram a balança com urna folha de papel que é trocada ã medida 

em que se torna necessário, mas não após a pesagem de cada 

criança. Embora a pré-consulta ofereça inúmeras oportu~ 

nidades para a educação dos clientes, nas Unidades Sanitá~-

rias observadas ela não passou de atividade essencialmente 

mecânica. 

Consulta Médica de Pediatria 

A consulta médica de pediatria, realizada por médico pedia-

tra, implica em: 

verificação de queixas atuais 

- indagação sobre in~ercorrencias e esquema alimentar 

- exame físico completo 

avaliação do desenvolvimento psico-motor 

- registro de dados referentes a exames de laboratório 

- atualização do esquema alimentar para a idade 

- prescrição de polivitamínicos e outros medicamentos 

- solicitação de exames complementares 

reavaliação de dados para prescrição de suplemento alimen 

tar, se necessário 

- agendamento de retorno 

- encaminhamento para pós-consultass. 

Em se tratando de primeira consulta, estes procedimentos sao 

detalhados visando a identificar antecedentes pessoais e 

mórbidos da criança e de seus familiares. 
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A tabela 9 permite observar quais desses procedimentos, de 

interesse pará a educação em satide do cliente, ocorreram du 

rante a consulta m~dica de pediatria. 



86 

TABELA 9 - Distribúiçao do NJmero e Porcentagem de Consultas 

Médicas de Pediatria segundo aspectos observados 

em PAMs da Divisão Regional de Saude-Oeste 

DSC/SHS/PMSP - 1982. 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da 
cliente 

Utilização do nome da 
usuária no relaciona 
mento médico/cliente 

Verificação das quei -
xas da ~ãe 

anterpretação de resul 
tado exame clínico 

Orientação sobre: 

- medicação prescrita* 

razoes da prescrlçao 

- alimentação 

. -- vaclnaçao 

- higiene 

- crescimento e desen
volvimento 

- relacionamento mãe / 
filho 

- prevençao de aciden
tes 

- retorno 

Avaliação da compreen
são da cliente em rela 
çao as orientações da~ 
das 

SIM 

% 

98 86,0 

97 85,1 

84 73.7 

NÃO 

N~ 

TOTAL 
~ .p 

16 14,0 114 llOO~O 

114 100,0 114 :lOQ,O 

17 14,9 114 100.0 

30 26.3 114 100,0 

81 71.1 30 26.3 111 97.4 

67 58,8 47 41,2 114 100,0 

70 61,4 44 38.6 114 100.0 

34 29,8 80 70.2 114 100.0 

30 26,3 84 73.7 114 100.0 

34 29,8 80 70.2 114 100,0 

34 29.8 80 73.2 114 100.0 

43.5 110 96.5 114 100,0 

17 14,9 97 85,1 114 100,0 

1 0.9 113 99,1 114 100,0 

* Das 114 consultas. em 3 não houve prescrição de medicamen 
tos 
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A tabela 9 mostra que, em 114 consultas m~dicas de pedia~ 

tria, 86,0% das mães foram recebidas individualmente. Ne~ 

nhúma foi chamada pelo nome, mas por "mãe". 

Em 85,1% das consultas observadas as maes relataram inici~l 

mente o estado de safide d~ criança: em 73,7\ o pediatra in~ 

terpretou para a mãe o resul tado do exame cllnico e em 26,3% 

nao houve esclarecimento. Orientação sobre os medicamen~ 

to~ prescritos foi feita em 71,1% das consultas I em 58,8% 

foi oferecida à mãe explicação sobre as razões da prescri~ 

çao. Um dado muito importante que se destaca na tabela 9 

é referente ao "feed~back", isto ê, ã. averiguação da \ com-::-

preensão da mensagem. Das 114 consultas observadas, em a 

penas 1 (0,9%) foi verificado se a mãe compreendera a ori:en 

tação recebida. 

Das orientações gerais sobre saúde da criança, a mais enfa~ 

tizada foi alimentação,"presente em 61,4% das consultas!SB 

um dos pediatras abordou o tema aleitamento materno com 

duas mães, estimulando uma para que continuasse amamentando 

seu filho e orientando outra que havia interrompido a ama-

mentação para que voltasse a fazê-lo. Para essa criança 

não foi prescrito suplemento alimentar. 

Após alimentação os ternas mais abordados pelos médicos fo 

ram vacinação, crescimento~ desenvolvimento e relacionamen-

to mãe/filho presentes em 29,8% das consultas. Higiene foi 

assunto tratado em apenas 26,3% das consultas. Sobre pre~ 

-vençao de acidentes, as~ maes foram orientadas em 
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3,5% das consultas observadas, Orientaçao quanto a retor~ 

no para nova consul ta mêdica ou controle de enfermagem oc'or 

reu em 14,9% das consultas. 

A consulta médica de pediatria constitui um momento jnúi to 

importante na prestação de serviços de saúde as crianças de 

o a 11 meses, sendo considerada atividade nuclea~. Para 

que d~ os frutos que dela se espera ê necessario que o mgdi 

co, além do componente ~têdlioo, se preocupe tambêm" e prin~t 

cipalmente, com o componente educativo de sua atividade, 1! 

to pressupõe o estabelecimento de um vínculo suficientemen~ 

te profundo entre médico e cliente. 

Nos Pos tos es tudados, em 86, O % das 114 consultas .m,êdica$ ;;te~ 

lizadas, as mães foram recebidas individualmente, fator que 

possivelmente favorece o relacionamento entre /;,,_'mgdico _ e 

cliente; entretanto, em 16,0% das consultas as mães :~~o~am 

recebidas em grupos de duas~ou tr~s. Neste caso, o conta, 

to foi sempre unilateral, não havendo diálogo. o fato de 

serem recebidas em conjunto provavelmente inibe as roaes, li 

mitando as oportunidades de fazerem perguntas. Tal situa~ 

ção é agravada pelo fato de não existir por parte dos pedia 

tras o costume de tratar as clientes pelo nome, fato obs~r 

vado em 100,0% das consultas. o tratamento "mãe", por si 

só, já propicia afastamento da cliente. Também i- :a >.'Pressa 

demonstrada por alguns médicos contagia as maes, colaboran, 

do para que se tornem tensas e impedindo que participem da 

consulta como seria desejável. Por outro lado, h~ que se 

sàlientar aspectos positivos do ponto de vista educativo 

/ 
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quando em 85,1\ das s~tuaçSes observadas o ~~d~co ~niclou a 

consulta perguntando i mie como a criança esta~a, ,55 entio 

passando à realizaçio do exame clínico~que, em 73,7\ das ton 

sultas. teve seu ~esultado interpretado para as mies. En~ 

tretanto, em 26.3% das consultas as mies sairam ignorando o 

estado de saúde de seus filhos. A maior ênfase dada pelos 

pediatras. preocupados em orientar as mães, g sobre presc'ri 

ção de medicamentos e alimentação. Nesse caso se enqua ~ 

dram 71.1% e 61.4% das consultas. respectivamente. Sobr~ a 

leitamento materno, com exceção de um dos pediatras que in~ 

sistiu com duas mães sobre a importância de amamentar seu 

filho, em todas aS(Jdemais o profissional, eventualmente ,per 

guntava se a mae estava amamentando e. se não, por que. Os 

motivos alegados pelas mães e que as levaram a abandonar to 

tal ou parcialmente a amamentação. confirmando estudos Ó de 

CAVALCANTI 2 1 e ULLOA 10B , variavam desde "meu leite secou" , 

até "meu leite era fraco" ou "meu'l.leite causava cS1icas no 

bebê". Tais alegações foram aceitas como fato .consumado 

pelos pediatras, que nao aproveitaram essas .oportunidades 

para orientar as maes. Outro fato interessante observado 

foi que, embora os pediatras tenham considerado importante 

orientar as mães sobre o valor dos alimentos naturais, hou~ 

ve aqueles que sugeriram alimentos em "potinho" como alter~ 

nativa para a alimentação da criança. 

Outros temas, embora considerados importantes ~ pelos prõp'~i6s 

pediatras. foram apenas eventualmente abordados. talvez por 

não fazerem parte dos procedimentos a serem obedecidos du-

rante a consulta médica. Entre esses assuntos destacam-se: 
• 

vacinação. tema abordado em 29.8% das consultas, higiene,em 
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26.3%. crescimento e desenvolvimento, em 29,8%, relaciona -

mento mãe/filho. em 29,8%. e prevenção de acidentes.em 3.5%. 

A ~nfase sobre a importincia do retorno para a pr5ximaa con 

su1ta também foi dada em apenas 14.9% das consultas observa 

das, o que pressupoe que os pediatras esperam que alguem,p'os 

sive1mente sa auxiliar de enfermagem encarregada da p6s-con 

su1ta, d~ essa orientação às mães. 

Como em ·99,1% das consultas o "feed ... back" da mãe nao foi 

soiliicitado, torna-se impossível avaliar como ela interpre .

tou as ações e orientações do mêdico. Tal comportamento 

por parte dos m&dicos leva a crer que tem certeza de que 

suas recomendações serão seguidas. 

E preciso ressaltar que de acordo com o cronograma seguido 

no DSC, as consu1tas.médicas são agendadas de forma a que a 

criança seja vista pelo médico sempre que alguma mudança na 

orientação a ser seguida pela mãe se faça necessária. 

Assim, cada vez que a criança comparece ã consulta. cabe ao 

médico fazer as recomendações específicas em relação ã die

ta alimentar, higiene, crescimento e desenvolvimento, rela

cionamento mãe/filho, acidentes, vacinação e ou medicação. 

Se o médico nao assume a sua parte no processo 

quem o fará por ele? 

educativo, 
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Pós-Consulta de Pediatria 

A pôs-consulta de pediatria, tambem atividade obrigatória do 

Programa de Assistência à Criança, ê realizada por auxiliar 

de enfermagem. 

Os procedimentos previstos para serem cumpridos na 
... 

poso;:-con 

su1ta, de acordo com o documento normativo do DSC "Aç6es de 

Enfermagem nos PAM 81 ", são os seguintes: 

- recebimento da cliente 

- verificação das anotações do médico na ficha 

- explicação sobre as recomendações do medicd 

- execução das solicitações do medico 

- registro no prontuário de tudo que foi feito 

encaminhamento da cliente para vacina, exames de 1aboratõ~ 

rio e agendamento da nova consulta 

- orientação sobre: 

. aleitamento materno (importancia, higiene da mãe antes 

de amamentar, técnica de amamentação) 

. hidratação oral (esterilização da mamadeira, preparo da 

solução) 

- preparo do leite (concentração) 

- preparo de diferentes sucos 

- preparo de diferentes papas 

- alimentos em geral (preparo da sopa, da gema do OVp)81. 

A tabela la mostra a distribuição desses procedimentos ns na 

pós-consulta e a ênfase que lhes é dada pela auxiliar de en-

fermagem. 
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TABELA 10. - Distribuição donGmero e porcent~geJll de .pós"Con 

sul tas de pediatria segundo a presença 

pectos observados em PAMs da Divisão 

de Saúde-Oeste DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 

ASPECTOS OBSERVADOS 

Recepção individual da clien 
te 

Utilização do nome da usuã -
ria na interação entre auxi
liar de enfermagem/cliente 

Verificação do que a cliente 
já sabe ou faz 

Orientação sobre: 
prescrição de medicamentos· 
introdução de novos alimen 
tos 
funções dos alimentos 
necessidade de seguir a 
dieta prescrita 
vantagens dos alimentos na 
turais 
preparo do leite·· 
preparo dos alimentos 
higiene da manipulação dos 
alimentos 
vantagens do aleitamento 
materno 
técnica de amamentação 
como evitar o desmame pre
coce 
higiene dos seios e das 
mãos 
banho 
troca de fraldas 
lavagcQ de roupas 
banho de sol 
adequação do vestdário ã 
temperatura ambiente 
higiene do ambiente (in 
cluindo fumo) 
higiene dos utensllios 
higiene dos alimentos 
finalidnde das vncinas 
esquema básico 
reações 
crescimento e desenvolvi -
mento 
relacionamento mãe/filho 
prevcnçÃo de acidentes 
retorno 

Avaliaç3~ da compreensão da 
cliente cm relnçÃo a: 

consulta médica 
pós-consulta 

SIM 
N' 

120 93,0 

70 54,3 

101 71,3 

76 58,9 
3 2,3 

35 27,1 

2 1,6 
42 32,6 
76 58,9 

9 7,0 

3 2,3 
4 3,1 

3 2,3 

1 0,8 
8 6,2 
2 1,6 
3 2,3 

16 12,4 

7 5,4 

8 6,2 
1 0,8 
8 6,2 

40 31,0 
3 2.3 

3 2,3 
2 1,6 

61 47,3 

13 10,1 

• 3 das 129 con~u1tas, nada foi prescrito 

NÂO 
N9 

9 7,0 

129 100,0 

59 45,7 

25 19,4 

53 41,9 
126 97,7 

94 72,9 

127 98,4 
72 SS ,8 
53 41,9 

120 93,0 

126 97,7 
125 96,9 

126 97,7 

128 99,2 
121 93,8 
127 98,4 
126 97,7 
113 87,6 

122 94,6 

129 100,0 
121 93,8 
128 99,2 
121 93,8 

89 69,0 
126 97,7 

129 100,0 
126 97,7 
127 98,4 

68 52,7 

116 89,9 
129 100,0 

TOTAL 
N9 

129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 
114 88,4 
129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 

129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 
129 100,0 

129 100,0 
129 100,0 

10 dD~ l~9 consultas as crianças só recebiam leite materno e 5 nao 
recebl~m mais rnnm3deira. 

dos as 

Regional 
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A tabela 10 possibilita observar que. em 93,0% das 129 pós~ 

consultas, as mães foram recebidas individualmente, mas nu~ 

ca chamadas por seu nome. O tratamento utilizado aqui. co 

mo na pré-consulta, foi "mãe". Em 126 pós-consultas houve 

medicamentos préscritos. Entretanto, orientação pela auxi 

liar sobre essa medicação só ocorreu em 78,3% dos casos ~ e 

em 19,4% nada foi orientado. 

Orientação sobre introdução de alimentos novos na dieta do 

bebê foi dada em 58,9% das pós-consultas~ funções dos ali ... 

mentos em 2,3%, necessidade de seguir a dieta prescrita em 

27,1%, vantagens dos alimentos naturais em 1,6%, preparo do 

leite em 32,6%. preparo dos alimentos em 58.9% e higiene da 

manipulação dos alimentos em 7,0% das pós~consu1tas. Quan 

to ao aleitamento materno, foi assunto parcamente abordado 

na pôs-consulta, tratado somente 11 vezes (8,5%) e. 

assim, de maneira incompleta. 

mesmo 

Com relação à higiene do bebe, o item mais abordado foi "ba 

nho de sol", lembrado em 12,4% das pôs-consultas,;' finalio:

dade das vacinas, em 31,0%. 

Assuntos referentes à h~giene geral. crescimento e desenvol 

vimento, relacionamento mãe/filho e prevenção de acidentes 

foram eventualmente tratados, ou nunca lembrados. 

A T-ecomendação sobre o prôximo retorno da criança ao PAM o ... 

correu em 47,3% das pôs-consultas. Em apenas lO,lt das o 

casiões foi averiguada a compreensao da mae em relação Faos 

medicamentos prescritos. 
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E~ 54,3% das pós~consultas foi previamente verificado o que 

a mãe já sabe ou faz acerca das orientações que vai receber 

e nenhuma vez se procurou verificar sua compreensao sobre os 

assuntos tratados na pós-consulta. 

De todas as atividades que fazem parte do Programa de Assi~ 

tência ã Criança no DSC provavelmente a pós~consulta de pe~ 

diatria é a que compreende maior número de procedimentos a 

serem cumpridos~ À auxiliar de enfermagem cabe a~responsa 

bilidade de esclarecer todas as dúvidas das maes resultan -

tes da consulta médica; entregar o medicamento receitado e 

explicar posologia e ministração; entregar suplemento alim

mentar destinado ã criança, quando houver indicação medica, 

orientando a mãe no preparo e manipulação correta da mama ~ 

deira; orientar as mães que amamentam, verificando seus pr~ 

cedimentos referentes ã amamentaçao, ensinando corno evitar 

o desmame precoce e ~stimulando-as' a manterem o aleitamento, 

se possível até a criança completar seis meses de idade. 

Quando outros alimentos. além do leite, passam a ser intro, 

duzidos na dieta do bebe, a ela cabe a tarefa de explicarM 

mães corno prepará-los, assim corno manipular alimentos e u

tencílios. 

As orientações referentes ã higiene do bebê, de suas roupas 

e do ambiente que o cerca também é sua responsabilidade. A 

verificação da caderneta de vacinação, com encaminhamento 

se necessário, ou orientação sobre a próxima vacina ou dose 

a ser aplicada também devem ser feitas na pós-consulta. 
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Os demais temas citados na literatura e considerados muito 

importantes pelos pediatras do DSC (crescimento e desenvol~ 

vimento, relacionamento mãe/filho e prevenção de acidentes) 

tamb~m ~everiam ser reforçados na pós~consulta, de acordo 

com as necessidades de cada caso. No DSC é também ares -

ponsi~él~.pela pós-consulta que realiza o teste para detec ~ 

çao de fenilcetonfiria em crianças de O a 60 dias cabendo~~-

lhe orientar as maes, principalmente, sobre necessidade de 

voltarem para conhecer o resultado. 
,.. 

Finalmente, na pos, -

consulta ainda deve ser recomendado ~ mãe que não deixe de 

trazer a criança no próximo retorno para vacinação, consul~ 

ta médica e ou controle de enfermagem. 

Para realizar tudo isso cada pós~consulta deve, (;de~~acordo 

com a programaçao estabelecida no DSC, ter uma duração de 

10 minutos. 

A observação de 129 pós-consultas mostrou que, ~na_ ~grande 

maioria (93,0%). as mães passam individualmente pela 
,.. 

pos -

consulta, que é realizada em sala destinada exclusivamente 

para essa atividade, o que constitui um ponto positivo para 

a concretização do processo educativo~ Entretanto, a exem 

pIo do que ocorre com as outras atividades, as mães não são 

tratadas pelo nome. o tratamento adotado nas põs~consul -

tas é impessoal; todas as clientes são chamadas de "mãe", A 

pesar da variedade de orientações a serem oferecidas na pós 

~consulta, a ~nfase maior recai na prescrição de medicamen~ 

tos (78,3%) e introdução e preparo de alimentos (58.9%); as 

demais são realizadas apenas esporadicamente, corno fica evi 

denciado na tabela 10. 
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As orientações dadas sobre alimentação partem dos conheci~ 

mentos e priticas da mie s6 em 54,3\ das p6s~consultas, a i 

dentificação de possíveis dúvidas que possam ter em relação 

ã prescrição de medicamentos ocorre em apenas 10,1\ e a so~ 

licitação de "feed ... back" das mães em relação ãs orientações 

dadas durante a pôs.-consulta não ocorre nunca. 

Em termos de comunicação, as pôs~consultas observadas dei~ 

xam muito a desejar. Essa afirmação pode ser ilustrada com 

um fato ocorrido durante uma orientação sobre introdução da 

gema de ovo na dieta da criança: a mãe dizia para a au~ 

xiliar de enfermagem não poder dá-la ao filho por não d~s -

por de dinheiro para comprar ovos. Apesar disso, a auxi , 

liar insistiu em ensinar ~quela mae como preparar a gema de 

ovo corretamente, ignorando o problema colocado. Embora 

as mães que frequentam os PAM sejam, na sua maioria, de bai 

xo poder aquisitivo,.com freqtiência foram orientadas para 

incluir na dieta de seus filhos alimentos como :'~'Danbninh6l1, 

ricota, maçã e pera, da mesma forma como foi~lhes recomenda 

do para oferecerem alimentos em "potinhos" para seus filhos, 

Muitas vezes as questões referentes aos procedimentos da 

mae sobre o preparo e manipulação de alimentos não origirt~ 

ram nenhum tipo.de orientação, embora fosse necessário, 

Se as clientes compreenderam as orientações recebidas é ·im 

possível saber, uma vez que apenas, eventualmente, foi dada 

a elas oportunidade de manifestarem suas dúvidas. 
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Vacinação 

Nos Postos do DSC a vacinação é oferecida indiscriminadamen 

te a crianças matriculadas ou não na Unidade. o esquema 

segue a orientação da Secretaria da Saúde do Estado de são 

Paulo~ Da sua aplicação estão encarregadas auxiliares de 

enfermagem. 

o Manual de Ações Básicas de Enfermagem 61 estabelece que.an 

tes da vacinação, a mae sej a esclarecida quanto ã vacina que 

vai ser aplicada, tipo. doses e finalidade. Após a aplica . -
çao, a mãe deve ser orientada quanto as medidas a tomar em 

caso de reação. 

Na tabela 11 observa-se como essas normas se concretizam na 

rotina diária dos PAMs. 



98 

TABELA 11 " Distribuiçâo do .nume\l"o é po~cept.ÇlgefJ1, pÇl~. tyacin~ 

ç5es se~undo a presença dos aspectos ob~ero/ados 

em PAMs da Divisão Regional de Saude,Oeste "" 

DSC/SHS/PMSP , 1982. 

. ............... , .. '- \. \ \.." "... \.. 
SIM 

ASPECTOS OBSERVADOS f~. 

.N~ ..... % .. 

Atendimento individual 
da cliente 104 100,0 

Utilização do nome da 
cliente na interação 
entre auxiliar de enf~r 
fermagem e cliente 

Orientação sobre vaci
nas: 

· tipo 

· finalidade 

· relações 

· retorno 

· valor da caderneta 
de vacinação 

67 

46 

60 

82 

30 

64,4 

44,2 

57 ,'7 

78,8 

28,8 

T0';rAL 

N ~ ~ ·'11.1'0···· t' 
. . . . . . . v· , . . \. ... " t \ . \. \..' ,-v. '" 

104 100,0 

104 100,0 104 100,0 

37 

58 

44 

22 

74 

35,6 104 100,0 

55,8 104 100,0 

42,3 104 100,0 

21,2 104 100,0 

71,2 104 100,0 
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A t~ela 11 mostra que, em 100,0% das 104 vacinaç6es observa 

das, as mães foram recebidas individualmente, mas em nenhu-

ma oportunidade foram chamadas por seu nome. Quanto ã 0-

rientação a ser dada no momento da aplicaçao da vacina, - â~ 

tabela 11 evidencia que foi sempre incompleta. 

das situações foi esclarecido o tipo da vacina que estava 

sendo aplicado; em 44,2%, a finalidade, em 57,7%, poss!veis 

reaçoes e, em 78,8%, a necessidade de retorno para nova do-

se. 

o valor da caderneta de vacinaçao como documentomêdico,so~ 

cial foi citado em apenas 28,8% das situações. Cabe es~la 

recer que, no presente estudo, foi considerado como unidade 

de observação o momento em que a mãe entrava na sala de va-

cinações. 

Como a vacinação constitui uma atividade~independente den ~ 

tro do Posto, oferecida a crianças matriculadas ou não na U 

nidade, estas podem comparecer simp~esmente para receber v~ 

cina, sem passar por nenhuma outra atividade. Desse modo, 

a programação estabelecida no DSC preve que a responsável 

pela vacinação, além de aplicar as vacinas, dê ã mãe todas 

as explicações necessárias. A análise da tabela 11 mostra 

que essa pressuposição nao se concretiza da maneira como 

foi planejada, de modo que 35.6% das mães saem do Posto sem 

saber que vacina sua criança recebeu~ 55,8% não são informa 
, 

das qual a finalidade. 42,3% continuam ignorando as pOSSl -

veis reações que as vacinas podem desencadear e como proce-

der nesses casos, e 21.2% das mães saem do Posto sem rece -
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ber nenhuma recomendáção quanto ao retorno para outras do-
. . 

ses. A caderneta de vacinação é um documento importante , 

não só do ponto de vista medico sanitario, pois nela são r~ 

gistradas cada uma das doses de vacina aplicadas, mas tam -

bém do ponto de vista social, uma vez que ê exigida pelas 

empresas como pre-requisito para a liberação do salario~fa-

mí1ia., Entretanto, em 71,2% das observações não foi reco~ 

mendado às mães que cuidem desse documento. evitando perdê~· 

lo ou danificá-lo. 

Aqui. mais do que em qualquer das outras atividades do PAM. 

e evidente a distância entre os servidores encarregados do 

registro de dados e da aplicação da vacina e as maes. As 

orientações, quando acontecem. são sempre feitas de maneira 

autoritária e unilateral não se dando oportunidade para que 

os clientes manisfetem suas dúvidas. 
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ANÁLISE GLOBAL 

... 
Nos PAM observados ficou evidenciado que os profissionais me 

dicos, talvez por contarem com uma infra~estrutura já estab~ 

lecida em termos de pré e p8s~consulta e de um setor especí

fico de vacinação, limitam sua ação aos aspectos médicos a~ 

presentados pelo cliente, deixando que as orientações perti

nentes e necess~rias ~ejam dadas pela auxiliar de enfermagem 

na pós-consulta ou pela enfermeira ou educador de saúde 

blica em eventuais palestras ou reuniões de grupo. 

Assim, acaba sendo delegada as atendentes e auxiliares de en 

fermagem a responsabilidade de dar orientação~ específica a 

cada cliente, alem de responder às perguntas que as mães ou 

gestantes gostariam de ter feito ao médico. A alta demanda 

e a pressão da própria população que se cansa de ficar horas 

no Posto antes de ser liberada fazem com que, geralmente, as 

pós-consultas se limitem a esclarecer a prescrição de medica 

mentos feita pelo medico e a dar orientação superficial so

bre alimentação no caso de crianças de O a 11 meses de idade, 

~ possível, portanto, que uma mulher que -ténha~ frequentado 

um PAM durante todo o período de pré-natal e puerperio e lV 

ano de vida de seu filho nunca tenha recebido qualquer orien 

tação sobre parto. aleitamento materno e outros cuidados ine 

rentes à saúde da cr~ança. 

As tabelas 12 e 13 e os gráficos 1 e 2 têm por objetivo mos 

trar a freqUência com que alguns assuntos. tais como aleita

mento materno e vacinação, são tratados nas diferentes ativi 
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dades dos PAM. 

A análise da tabela 12 e gráfico 1 evidencia que o aleitamen 

to materno é assunto que não faz parte da rotina da consulta 

e pôs-consulta de pré-natal e pediatria. Eventualmente o 

assunto foi tratado, mas sempre de maneira incompleta e su

perficial. Esta situação talvez possa ser explicada pelo 

desconhecimento e despreparo do pessoal de safide que limita 

sua contribuição para a solução de pequenos problemas reais 

ou imaginários da mae que amamenta, Essa realidade se con

trapõe ã intenção do Departamento de Safide da Comunidade de 

realizar atividades educativas na área de aleitamento mater~ 

no, intenção essa expressa no "Projeto Educativo de Incenti 

vo ao Aleitamento Materno"es, 
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e poss~ve1 que, se a presença do educador de saGde pablica, 

profissional que atua em alguns PAM. fosse melhor explorada, 

a qualidade das atividades educativas do Programa de Saúde 

Materno-Infantil seria mais satisfatória. Os educadores de 

saúde pública, particularmente devido â nao implantação das 

orientações educativas no Programa de Assistencia Materno-

Infantil, não encontram respaldo na programação em vigor pa 
. ~ 

ra atuarem de maneira planejada. Sua ação tem se limitado 

a formar grupos de mães ou gestantes, nos quais sao aborda~ 

dos assuntos de interesse dos membros ou recomendados pelo 

níveis superiores da administração. Geralmente trabalham 

com a clientela do dia, havendo, a não ser em casos exceE. 

cionais, muita dificuldade em agendarem esses grupos de mO, 

do a poderem realizar um trabalho com caracterfsticas de 

continuidade e possibilidade de avaliação. como fora~origi~ 

nalmente planejado. 

Na tentativa de vencer essas dificuldades os educadores vem 

se dedicando cada vez mais ao treinamento de pessoal auxi~ 

liar; entretanto, devido ao pequeno número desses profissio 

nais no Departamento, a supervisão do pessoal no que tange 

às ações educativas aprendidas no treinamento ainda é bas~ 

tante precária. 

Quanto à vacinação (tabela 13 e gráfico 2), a realidade não 

difere muito do observado em relação ao aleitamento materno, 

A freqU~ncia com que o assunto ~ abordado na consulta m~di, 

ca e pós-consulta de pediatria e baixa e. mesmo nos casos 

em que ocorre, a orientação ê sempre incompleta. Na sala 
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fie vacinação, onde seria de se esperar que o assunto fosse 

tratado em toda sua extensao, isso também não ocorreu (tabe 

la 11). As orientações aí oferecidas foram incompletas em 

100,0% dos atendimentos. As tabelas 14, 15 e 16 e gráfi -

cos 3,/4 e 5 se referem a aspectos do ambiente emocional no 

atendimento ã clientela dos PAM. 

A análise da tabela 14 e gráfico 3 levam a pensar que,no pIa 

nejamento das atividades do Programa, houve preocupação com 

o atendimento individual da clientela, uma vez que se desti 

nou um sala para cada atividade. Esse cuidado favorece a 

privacidade e, teoricamente, facilita o relacionamento en~, 

tre pessoal de saúde e clientela. 

No caso da pré-consulta de pediatria, a grande porcentagem 

de atendimento em grupo provavelmente pode ser explicada p~ 

la necessidade dos consultórios de pediatria e controle de 

enfermagem trabalharem sem solução de continuidade. Se o 

horario de agendamento fosse respeitado, tanto pelo PAM co

mo pela clientela, possivelmemte isso não ocorreria. 

Em relação à consulta e pós-consulta de pediatria, o atendi 

mento em grupo ocorreu esporadicamente, sempre devido a pro 

blémas pp.ssoais do servidor encarregado daquelas atividades, 

Na tabela 15 e gráfico 4 apresentamos a freqUência com que 

as clientes são chamadas por seu próprio nome nas diferen ~ 

tes atividades por que passam no PAM. 

Com exceçao da consulta médica e pós~consulta de pré~natal 



106 

e consulta mSdita de puerpErio, onde isso ocorreu em 60,9%, 

24,1% e 87,5%, respectivamente, nas demais atividades o no

me da cliente foi sempre substituído pelo tratamento impes-

soaI de "querida" ou, na grande maioria das vezes, "mãe". 

Qualquer compendio de Dinamica de Grupo, por mais elementar 

que seja, ressalta a importancia do tratamento pessoal nos 

f 
~ ~ 

contatos ace-a-face.como uma estrategia para se evitar bar 

reiras e conseguir a adesão do indivíduo ã atividade a ser 

realizada. 

Se, por um lado, o atendimento individual e privado favore 

ce o relacionamento com a clientela, por outro, o tratamen 

to impessoal estabelecido como rotina pode gerar barreiras. 

A tabela 16 e, gráfico 5 dizem respeito ~ verificação de 

"feed-back" da clientela pelo pessoal de saude nas diferen-

tes atividades dos rAM. 

Os estudiosos da comunicação vêm enfatizando a importancia 

do "feed-back" na avaliação da compreensão da mensagem e 

são inúmeros os estudos que realçam esse aspecto na área da 
9,22, S 7, 95, 96, 105 

saúde ' 

Nas 643 observações realizadas nos PAM verificou~se, entre~ 

tanto, que em apenas 2,1% das situações isso ocorreu, o que 

sugere que foram mais fruto da circunstancias do momento do 

que o seguimento de normas estabelecidas. O pessoal dos 

PAM (profissionais e auxiliares) não inclue como rotina no 

seu desempenho a verificação da interpretação que a cliente 

la deu li sua orientação. 
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No q.izer de CANDEIAS 15 essa situação "evidencia claramente 

a perda do controle técnico do componente educativo de pro-

gramas de saúde materno-infantil". 

Tal problema, possivelmente, encontre sua solução na reco -

mendação da Conferência de Alma .... Ata segundo a qual "os go-

vernos devem apoiar atividades de reciclagem e treinamento 

para todos os níveis do pessoal de saúde; e que esse pessoa~ 

principalmente médicos e enfermeiras sejam social e tecnic~ 

mente treinados e motivados a servir a comunidade ll7 • 

o treinamento de pessoal constitui o ponto chave da infra -

estrutura dos sistemas de saúde. Sem pessoal devidamente 

treinado, os demais recursos passam a ser subutilizados. 

Visando a encontrar uma saída para tal situação a Organiza-

ção Mundial da Saúde 117 recomenda que os programas de trei~ 

namento de pessoal tenham por principal objetivo, estimular 

os treinandos a perceberem claramente a importância da con 

tribuição da educação em saúde aos programas de assistência 

primária à saúde e, ajudá-los na aquisição de conhecimentos, 

atitudes e habilidades necessárias ~ sua participação nesse 

processo. Com base nessa premissa a OMS recomenda que os 

programas de treinamento de pessoal deveriam capacitar os 

treinandos a: 

-- preocuparem-se nao so com prevençao e controle das doen-

ças, mas também com seu desenvolvimento geral e com as no 

vas tecnologias referentes à orientação da população; 

- agirem como elementos facilitadores da ação das pessoas; 
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fluxo ascenden

de tecnologia entre o 

- assumirem o pppel de defensores do processo face ã face 

entre comunidade e o poder decisório das agências de saú

de; 

- reconhecerem a contribuição que profissionais de {-'.)Outros 

setores po~em oferecer à promoção da saúde. 

Somente quando o pessoal de saúde estiver consciente e con~ 

vencido da importância de sua atuação para a concretização 

do componente educativo das ações de saúde se poderá espe ~ 

rar a contribuição efetiva das Unidades Sanitárias para que 

sua clientela passe de expectadora .a. agente. transformador 

de sua própria situação de saúde. 

Em resumo, pode-s e dizer que a integração da educação.em 

saúde às atividades de rotina dos PAM ~ superficial. assis~ 

temática e inadequada. 
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TABELA 12 .,.. Distribuiçao ·das diferentes atividades $egundo 

presença de orientaçio sobre Aleitamento Mat~~ 

no em PAMs da Divisa0 Regional de Saúde Oeste 

DSCjSHSjPMSP ~ 1982. 

. . . . . . . . . . 

PRESENÇA DA O 
RI~~TAÇÃO SIM NÃO TOTAL 

ATIVIDADES N~ % N9 .% .. NÇ> . .% 

Consulta medica de~pre-nata1 64 100,0 64 100,0 

Pós-consulta de pré-na 
tal 4 6,9 S4 93,1 S8 100,0 

Consulta medica de pediatria 2 1,8 112 98,2 114 100,0 

Pós-consulta de pedia 
tria 11 8,S 118 91,4 129 100,0 

TOTAL lS 6,0 236 90.4 251 100,0 
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GRÁFICO 1 ",' Dis,tribuj.çao' das di;feTentes atividades segundo 

'piesença de orientaç5es sobre Aleitamento Mater 

no em PAMs da Divisão Regional de Saúde Oeste ~ 

DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 
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D - Pós-Consulta de Pediatria 
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TABELA 13 ~ Dist~ibuição 'das dife~entes atividades segundo 

presença de orientações sobre vacinação em PAMs 

da Divisio Regional de Saade Oeste ~ 

DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 

PRESENÇA DA O 
RIENTAÇÁO SIM NÃO TOTAL 

ATIVIDADES N9 . .... % . N~ ..... ~ ... !H, . t. 

Pr~-consul~a de pediatria 158 100,0 158 100,0 

Consulta médicacide pedia~ 
tria 34 29,8 80 70,2 114 100,0 

Pós-consulta de pediatria 51 39,S 78 60,S 129 100,0 

TOTAL 85 28,2 216 71,8 301 100,0 
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GRÁFICO 2 ~ Distribuiçao' das diferentes Atividades segundo 

presença de' orientações sobre Vacinaçao em PAMs 

da Divisão Regional de Saude Oeste ~ 

DSC/SHSjPMSP ~ 1982. 
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TABELA 14 " Distribuiçâo das diferentes Athridade~ segundo 

presença do Atendimento Individual das clientes 

em PAMs da Divisão Regional de Saúde Oeste ~ 

DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 

. . . . . . . . 

SIM N~O TOTAL 
ATIVIDADES . N~. . . . . % ... N9 ..... t ..... N'\' ... .. t 

Consulta médica de 
Pré-Natal 64 100,0 64/. 100,0 

Pós~Consulta de 
Pré:':Natal 58 100,0 58 100,0 

Consulta médica de 
Puerpério 8 100,0 " 8 100,0 

Pós-consulta de 
Puerpério 8 100,0 8 100,0 

Pré-Consulta de Pe 
diatria 38 24,1 129 75,9 158 100,0 

Consulta médica de 
Pediatria 98 86,0 16 14,0 114 100,0 

Pós-Consulta de Pe 
diatria 120 93,0 9 7,0 129 100,0 

Vacinação 104 100,0 ~ 104 lQO,O 
................. 

TOTAL 498 77,4 145 22.5 643 100,0 . . . . . 
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GRÃFICO 3 ~ Distribuição das dijerentes Atividàdes segundo 
. . 

presença de Atendimento Individual das clientes 

em PAMs da Divisa0 Regional de Satide Oeste -

DSCjSHSjPMSP ~ 1982. 
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TABELA 15 ". Dist:z:ibuLção das di;fe:z:entes attv;i.:dades s~gundo 

presença da var.i~v,el "Clientes chamadas pelo "n~ 

me" em PAMs da Divisa0 Regional de Saude Oes'te 

DSC/SHS/PMSP ~ 1982. 

. . . . . . . . . • •••• '\., ~ "I. ". , • 

SIM NÃO TOTAL 
ATIVIDADES N9 . . % . . N~ ..... % . ... N~ .... % " 

Consulta médica de 
Pré-Natal 39 60,9 25 ·39,1 64 100,0 

Pôs-Consulta de 
Pré-Natal 14 24,1 44 75,9 58 100,0 

Consulta Médica de 
Puerpério 7 87,5 1 12,5 8 100,0 

Pôs-Consulta de 
Puerpério 8 100,0 8 100,0 

Pré-Consulta de Pe 
diatria 158 100,0 158 100,0 

Consulta médica de 
Pediatria - 114 100,0 114 100,0 

Pôs-Consulta de Pe 
diatria 129 100,0 129 100,0 

Vacinação 104 100,0 104 100,0 

TOTAL 60 9,3 583 90,7 643 100,0 
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GRÁFICO 4 ~ Distribuição das diferentes Atividades s~gundo 

presença da variâvel "Clientes chamadas pelo no 

me" em PAMs da Divisão Regional de Saúde Oeste 

DSC/SHS/PMSP - ~982. 
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TABELA 16 ~ Distribuição das diferentes atividades segundo 

presença da verificação de "FEED ... BACK" em PAMs 

da Divisão Regional de Saúde Oeste ... 

DSCjSHSjPMSP - 1982. 

ATIVIDADES SIM NAO TOTAL 
N9 % N9 % N9 .% 

Consulta médicã-de 
Pré-Natal '"" 64 100,0 64 100,0 

Pós-Consulta de 
Pré-Natal 14 24,1 44 75,9 58 100,0 

Consulta Médica de 
Puerperio 8 100,0 8 100,0 

Pós-Consulta de 
Puerpério 8 100,0 8 100,0 

Pré-Consulta de Pe 
diatria 158 100,0 158 100.,0 

Consulta Médica de 
Pediatria 114 100,0 114 100,0 

Pós-Consulta de Pe 
diatria 129 100,0 129 100.,0 

Vacinação 104 100,0 104 100,0 

. . . . . . 

TOTAL 14 24,1 629 97,9 643 100,0 
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GRÁFICO 5 - Dist~ibuiçao das dife~entes Atividades segundo 

presença da verificação de "FEED'<"BACK" em PAMs 

da Divisão Regional de Saúde Oeste -

DSC/SHS/PMSP - 1982. 
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RECOMENDAÇOES 

Uma situação como a descrita neste trabalho não muda simple~ 

mente com mais normas. Provavelmente, se as existentes fos 

sem aplicadas e as ações supervisionadas e corrigidas em con 

seqUência de um processo conttnuo de avaliação, o resultado 

seria diferente e melhor. 

Com vistas a assegurar a integração da educação em ~aflde i 

programação de saúde dos Postos de Assistência Médica Teco , 

mendamos que: 

1. Os dirigentes do Departamento de Saflde da Comunidade de, 

vem investir na educação em saúde cOmO elemento indispen, 

sáve1 ã consecução de seus objetivos, bem como para obter 

a participação da população para resolver seus problemas 

de saúde. ~ imprescindível que adotem uma filosofia de 

trabalho compatível, que emane do poder central e ofereça 
- . 

o respaldo necessário ao desenvolvimento do componente e, 

ducativo, da programação da agência. 

2. No treinamento de todo o pessoal, universitário e auxi, 

1iar, já institucionalizado no DSC. seja discutido o c"om 

ponente educativo inerente is ações que - devem realizar, 

sem o que o processo de treinamento resultará pouco efi-

caz e eficiente. Além disso, é necessário que a integra 

çao da educação is atividades dos PAM seja amplamente de

batida em todos os níveis do DSC,como instrumento indis-

pensável para assegurar o êxito dos~procedimentos técni ~ 

COSo 
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3. O componente educativo das açoes de todo o pessoal de s:ati 

de dos PAM seja incluído entre os parâmetros que cons'ti 

tuem o processo de avaliaçio do DSC, a fim de que se pb! 

sa verificar a contribuiçio específica da programação do 

Departamento junto a sua clientela. 

4. Como uma forma de garantir a concretizaçio do process6 e 

ducativo: 

. o educador de sailde pfiblica passe a integ~aT permane~t~ 

mente a equipe que constitui o Nficleo de Desenvolvimen~ 

to de Pessoal ~UDEPE) • 6rgio responsivel pelos progra~ 

mas de treinamento de pessoal da Secretaria de Higiene 

e Safide a nível central, regional e local; 

. o educador de safide pública participe de todos os gru, 

pos de trabalho, a nível de Departamento e ou Secr~ta 

ria, responsiveis pelo pãánejamento e implantação de no 

vos projetos, e . 

. o DSC garanta nfimero adequado de educadores de s.aúde pu 
blica no seu quadro de pessoal e assegure sua 

de modo que seu trabalho possa ser desenvolvido de ma 

.neira planejada e sistemitica. 
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CONGLUS0ES 

As seguintes conclusoes podem seT tiradas deste trabalho: 

1. Do ponto de vista técnico, a educação em saude encontra~ 

se em estágio rudimentar, sendo eventual e superficial ~ 

mente desenvolvida pelo pessoal de safide, Isso se com 

prova na constatação de que: 

as consultas medicas de pre 7na tal, pueT'.perio e pedia ~ 

tria limitam~se, com raras exceçoes, ao exame clxnico 

e prescrição de medicamentos; 

. em geral, nas pds ..... consultas tanto de p.ré ..... natal,como dê 

puerperio e pediatria, a ~nfase recai na orientação ~o 

bre medicamentos prescrItos; 

• o tratamento oferecido às clientes dos P,AM pelo pes" 

soaI de saúde e despersonalizado, na medida em que o 

nome da cliente é sempre omitido. 

2. O atendimento pre ..... natal não está cumprindo seu pape!l eâ~ 

cativo no preparo das mulheres para o parto e maternida~ 

de, uma vez que durante esse período praticamente nenhu 

ma orientação é~dada as gestantes sobre o parto, aleita~ 

mento materno e primeiros cuidados com o recêm7nascido. 

3. Em todas as atividades desenvolvidas nos PAM as orienta~ 

ções relativas a saúde da criança de O a um ano de idade 

têm sido oferecidas de maneira superficial e incompleta, 

4. A avaliação qualitativa do desempenho dos PAM no que se 

refere â educação em saúde vem sendo prejudicada, visto 



124 

que não faz parte da rotina do pessoal de safideavaliar o 

nível de compreensão da clientela em relaçáo ás orienta , 

ções recebidas, nem oferecer o reforço necessário, Da 

mesma forma, não se procura verificar a adoção de práti ~ 

cas, por parte da clientela, que contribuam para a melho~ 

ria de sua saúde. 

5. Embora médicos e enfermeiras concordem sobre o conteúdo 

minimo a ser ensinado para gestantes e mães sobre a sailde 

da criança de O a um ano de idade, restringem sua orienta 

ção frequentemente a medicamentos prescritos e dieta ali~ 

mentar. 

6. O desempenho do pessoal de saúde dos PAM observados é in 

satisfatório, tanto do ponto de vista do processo educa~i 

vo. como do conteúdo de saúde. 

7. Recomendações espec!ficas para assegura~ a integ~ação da 

educação em saúde-ao programa dos DSC sao apresentadas t 
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ANEXO 1 

Resultado das entrevistas realizadas com médicos e enfermei 

ras da Divisão Regional de Saúde Oeste-DSC-4/DSC/SHS/PMSP. 

1. Cónteúdo mínimo a fazer parte das orientações educativas 

para gestantes e ou mães, sobre saúde da criança de O 1 

ano de idade .. 

ALIMENTAÇÃO 

Aleitamento materno 

Importância para a criança 

· protege contra algumas doenças infecto-contagiosas 

· evita diarréias 

· diminui o risc~ da desnutrição 

contém todos os nutrientes de que a criança necessita 

· colabora para um melhor crescimento e desenvolvimento 

da criança (físico e emocional). 

Importância para a mae 

~ -
~olabora para que os orgaos alterados durante a gravi 

dez voltem ao normal 

· é prático (pronto e na temperatura ideal - além de 

ser puro) 

· é econõmico 

· colabora para um melhor relacionamento entre mae e fi 

lho. 



- Técnica de amamentação 

posição - mae deve amamentar (de preferência) sentada, 

com as ~ostas apoiadas tendo a criança recli 

nada em seu colo. Segurar o seio de modo a 

que a criança respire livremente 

· horário entre as mamadas livres de acordo com a deman-

da da criança, (Quanto mais vezes a criança mamar"maior 

será a produção de leite) 

· oferecer cada seio de 10' a 15' 

· alterar, sempre, o seLioque inicia a amamentação 

· amamentar em local t~anquilo deixando que a criança ma 

me normalmente, sem pressa, 

· massagear o seio e o mamilo para evitar dor. 

- Contra-indicações para o aleitamento materno 

· doenças infecciosas: Tb e Ha 

- Desmame 

· Como evitar o desmame precoce 

não introduzir mamadeira enquanto a criança estâ sen 

do amamentada ao peito 

- gestante deve se preparar para o aleitamento tomando 

GESTAL 

- nutriz deve ter alimenta~ão balanceada (carne. ovos, 

verduras, frutas e leite) 

- nutriz deve tomar cerca de 11/ 2 litro de líquido por 

dia 

- caroços ou rachaduras no seio nao devem implicar em 

desmame. Procurar o médico para orientação 
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leite fraco nao existe. O leite materno pode ter as 

pecto diferente dos outros leites, o que nao signi~· 

fica que seja fraco. 

- gestante com mamilo retrovertido deve tentar corre

çao com exercícios ensinados pelo pré-natalista. No 

caso da nutriz, a mesma coisa, não desistir de ama-

mentar por problema físico que pode ser facilmente 

corrigido 

-- a mae por qualquer motivo for obrigada a oferecer 

mamadeira a seu filho deve seguir orientação do p~ 

di?tra quanto ao seu preparo 

- Desmame normal 

- criança deve ser amamentada, pelo menos t até 6 me -

ses 

- criança deve ser amamentada, de preferência até 12 

meses 

- o desmame deve ser orientado pelo pediatra. 

- Alimentação Artificial 

- introduzir novos alimentos na dieta do bebê de acordo 

com orientação do pediatra 

- orientar a mãe sobre finalidade de cada alimento a 

ser introduzido na dieta do bebê 

- orientar a mae quanto ã maneira de introduzir um ali-

mento novo (um de cada vez, aumentando a quantidade, 

gradativamente, de forma a testar a aceitabilidade da 

criança) 



- alimentos industrializados devem ser evitados. 

VACINAÇÃO 

finalidade de cada vacina 

- necessidade cda~ criança completar o esquema básico de 

vacinação para poder ser considerada imunizada 

necessidade de que as crianças sejam vacinadas 

- como a mãe deve proceder frente ã possíveis reações de 

cada vacina. 

HIGIENE 

Do bebê 

- banho diário 

trocar as fraldas da criança todas~as vezes em que es-

tiver suja ou molhada, 

-- lavar a crlança com agua· morna: todas as vezes ... ·em que 

trocar as fraldas 

lavar as roupas da criança com água e sabão e separa 

das das demais roupas da casa. Passar a ferro. 

Banho de sol 

- diário 

- entre 8:00 e 9:30 h da manhã, (nunca através de vidros) 

- iniciar com exposição de 5 a 10 minutos e aumentar gra 

dativamente até 30 minutos. Cuidar para que a pele da 

criança nao fique queimada 

- expor a criança ao sol com pouca roupa·ou totalmente 

despida, dependendo do tempo. 
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Da mae 

- lavar as maos com água e sabão, antes de amamentar 

- lavar os seios (mamilos) com água fervida antes de ama-

mentar 

- tomar banho diariamente 

- lavar a cabeça regularmente 

- lavar as-maos com água e sabão antes de preparar alimen 

tos para o bebê. 

Da casa, utensílios e alimentos do bebê 

- evitar poeira 

- evitar umidade 

- evitar. fumaça 

- ambiente deve ser arejado 

- ambiente deve ser ensolarado 

- lavar com água e sabão todos os utensílios do bebê man 

tendo-os separados 

- enquanto o bebê for muito pequeno, aalfm de lavar com 

água e sabão, ferver os utensílios 

- lavar som água todos os alimentos a serem oferecidos 

ao bebê (frutas, verduras e legumes) 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

- orientar a mãe sobre as mudanças que ocorrerão com a 

criança em cada período, com o objetivo de ensiná-la a 

observar a criança e perceber, precocemente, a ocorrên 

cia de qualquer anormalidade, colaborando com o pedia~ 

tra na detecção de qualquer problema. 
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RELACIONAMENTO MÃE/FILHO 

- orientar a mae quanto a importância de seu relacionamen 

to com a criança para que ele se desenvolva, satisfato-

riamente, do ponto de vista emocional. 

~ ~ . 
Para que isso ocorra e necessarlO que a mae trate a crian 

ça ~om carinho: 

- conversando com ela baixinho 

- segurando-a ao colo 

- mantendo ambiente de calma e tranquilidade ao seu redor. 

ACIDENTES 

- evitar situações que propiciem quedas: (deixar a crian

ça sozinha ou irmãos menores segurá-la) 

- evitar situações de perigo tais como: 

não deixar a criança a sós com irmãos menores reles 

podem machucá-la) 

não deixar objetos que a criança possa puxar sobre si, 

asfixiando-se 

· nao deixar objetos peGuenos que a criança possa engo-

lir ou aspirar 

· nao deixar objetos cortantes ou contundentes próximos 

à criança 

não deixar substâncias tóxicas próximas ~ criança 

· evitar que a criança fique próxima ao fogo 

· -evitar bolsas de água quente, ou recipientes com água 

fervendo perto da criança 
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. proteger as tornadas impedindo o acesso da criança a e 

las 

fazer a criança eructar após mamar 

. colocar a criança para dormir, deitando-a de lado. 

2. Responsáveis pelas orientações a serem oferecidas ~s ge~ 

tantes e ou mães sobre saúde da criança de O 1 ano de 

idade: 

- pediatras e pré-natalistas t durante as consultas; 
.. .. 

- atendentes e auxiliares de enfermagem, nas pre e pos-

consultas 

- enfermeiras e educadores de saúde pública em reuniões 

de grupo especialmente destinados a essas orientações. 
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ANEXO 2 

ROTEIRO DE . ENTREVISTA 

Informações Gerais 

Nome 

Profissão Especialidade' 

PAM 

1. Na sua opinião, quais os conhecimentos mrnimos. :oDsobre 

saúde da criança de 0-1 ano de idad~, que dev~m ser ofe

recidos às mães ou gestantes segundo os itens abaixo re 

lacionados: 

- alimentação 

. . -- lmunlzaçao 

- higiene 

- crescimento e desenvolvimento 

relacionamento mãe/filho 

- acidentes 

2. Na sua opinião a quem cabe a responsabilidade de transmi 

tir essas orientações as gestantes e ou maes? 



ANEXO 3 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

CONSULTA ~DICA DE PRb-NATAL 

O médico: 

1. recebe uma gestante de cada vez 

2. trata a gestante pelo nome 

3. orienta a gestante sobre: 

- medicação prescrita 

- alimentação 

- vacinação 

- cuidados gerais com sua saúde 

4. esclarece a gestante sobre a importância 

de amamentar seu filho 

5. pergunta a opinião da cliente sobre alei 

tamento materno 

6. esclarece as dúvidas da cliente sobre a

leitamento materno 

7. esclarece sobre exercícios para correçao, 

na eventualidade de ser detectado um pro 

blema corrigível de má formação do mami

lo 

8. esclarece a cliente sobre os cuidados que 

deverá dispensar aos seios durante a gra 

videz visando ao aleitamento materno 

SIM NÃO 

() () 



9. explica as vantagens do aleitamento mater 

no: 

- para a mae 

- para o filho 

10. orienta a gestante, na última consulta an 

tes do parto, a: 

- trazer a criança ao PAM para o pediatra 

examinar entre o 15 9 e o 30 9 dia ap6s o 

parto 

- não dar mamadeira ao bebe antes de tra

zê-lo ao PAM para o pediatra examinar 

- voltar ao PAM ap6s o parto para exame 

de puerpério no mesmo dia em que trou -

xer a criança para passar pelo pediatra 

11. verifica o "feed-back" da cliente em rela 

ção às orientações dadas 

A-I!) 



ANEXO 4 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

P6S-CONSULTA DE PRE-NATAL 

A atendente de enfermagem: 

1. recebe uma gestante de cada vez 

2. convida a gestante a sentar-se 

3. trata a gestante pelo nome 

4. indaga as dúvidas que tem em relação às 

orientações dadas pelo médico 

5. esclarece as dúvidas da gestante 

6. reforça as orientações dadas pelo médi-

co sobre: 

- medicamentos ~res~ritos 

- alimentação 

. -:.. vaclnaçao 

- coleta de material para exames de la

boratório 

- cuidados gerais de saúde 

7. pergunta se a gestante compreendeu as 

orientações dadas 

8. no caso da orientação não ter sido com-

preendida pela gestante, repete a refe-

rida' orientação 

9. orienta a gestante sobre aleitamento ma 

terno: 

Ser,lço de Biblioteca 8 Documentação 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
1I1I1t1l:arlnlnr. nr ,.In DAlllft 
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SIM NÃO 
() () 



- importância para a mae 

importância para a criança 

- técnica de amamentação 

10. orienta a gestante sobre: 

- parto e recursos da comunidade 

- consulta durante o puerperio 

- consulta do recém-nascido 



ANEXO 5 

ROTEIRO )JDE OBSERVAÇÃO 

CONSULTA ~DICA DE PUERP~RIO 

O médico: 

1. recebe uma cliente de cada vez 

2. trata a cliente pelo nome 

3. orienta a cliente sobre: 

- medicação prescrita 

- alimentação 

- cuidados gerais de saúde 

- menstruaçãô 

- vantagens do aleitamento materno 

- técnica de amamentação 

4. identifica os motivos que levam as maes a 

não amamentar 

5. esclarece dúvidas das clientes em relação 

ao aleitamento materno 

6. orienta sobre: 

- retorno para 2~ consulta de puerpério 

- consulta médica do recém-nascido 

7. verifica o "feed-back" da cliente em rela 

ção às orientações dadas 

A-13 

SIM NÃO 
() () 



ANEXO 6 

ROTEIRO DDE . OBSERVAÇÃO 

PCS-CONSULTA DE PUERP~RIO 

A atendente de enfermagem 

1. recebe urna cliente de cada vez 

2. trata a 'cliente por seu nome 

3. convida a cliente a sentar-se 

4. orienta sobre: 

- medicação prescrita 

- alimentação 

- cuidados gerais de saúde 

- vantagens do aleitamento materno 

- técnica de amamentação 

- recursos de saúde da comunidade 

retorno para 2~ consulta de puerpério 

- consulta do recém-nascido 

5. verifica a compreensao da cliente sobre: 

- consulta médica 

- orientações da pôs-consulta 

SIM 

( ) 

A-14 

NÃO 

( ) 



ANEXO 7 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

PRE-cONSULTA DE PEDIATRIA 

A atendente de enfermagem: 

1. recebe uma mãe de cada vez 

2. trata a mãe pelo nome 

3. interpreta para a mae ou responsável os dados 

referentes a: 

- peso 

- altura 

- temperatura 

4. orienta a mae como proceder durante a consul

ta medica 

5. verifica a caderneta de vacinação 

A-15 

SIM NÃO 
() () 



ANEXO 8 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

CONSULTA MEDICA DE PEDIATRIA 

o médico: 

1. recebe uma mãe de cada vez 

2. inicia a consulta indagando qual é!- "queixa" 

4. explica o resultado do exame clínico da 

criança 

5. explica a prescrição de medicamentos a ~ser 

seguida 

6. explica o motivo da prescrição feita 

7. orienta sobre cuidados gerais com a criança: 

- alimentação 

- vacinação 

- higiene 

- crescimento e desenvolvimento 

- relacionamento mãe/filho 

- prevençao de acidentes 

8. verifica se suas orientações foram compreen~~ 

didas pela mãe 

A-16 

SIM NÃO 
() () 



ANEXO 9 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

P6S-CONSULTA DE PEDIATRIA 

A auxiliar de enfermagem: 

1. recebe uma mãe de cada vez 

2. trata a mãe pelo nome 

3. pergunta se tem alguma dúvida em relação 

ã consulta medica 

4. esclarece as dúvidas apresentadas 

5. explica como devem ser administrados os 

medicamentos receitados pelo médico 

6. pede que a mãe !epita a explicação 

7. orienta sobre aleitamento materno: 

- vantagens para a mae 

- vantagens para o bebê 

- técnica de amamentação 

- como evitar o desmame precoce 

8. indaga o que a mãe já faz ou sabe a res

peito da alimentação do bebê, antes de 

dar orientação 

9. corrige ou reforça orientação sobre: 

- introdução de novos alimentos na dieta 

do bebê 

- finalidade de cada alimento 

A-17 

SIM NÃO 
() () 



importância de seguir o esquema de ali 

mentação prescrito pelo pediatra 

- vantagens dos alimentos naturais sobre 

os industrializados 

10. orienta sobre cuidados higiênicos: 

COM O BEBl: 

- banho diário 

- troca de fraldas (todas as vezes em 

que a criança estiver suja ou molhada) 

banho parcial (lavar a criança com 
... 
a-

gua todas as vezes que trocar as fral-

das) 

- lavagem das roupas 

- banho de sol 

· direto 

· periodicidade 

horário 

· duração 

· traje da criança 

COM A MÃE 

- banho diário 

- lavagem da cabeça 

- higiene das mãos (lavagem) com 

e-sabão antes de 'amamentar 

- higiene dos seios (mamilos) com 

fervida antes de amamentar 

... 
agua 

-agua 

- higiene das mãos antes de manipular os 

alimentos do bebê 

A-18 



COM A CASA, UTENSíLIOS E ALIMENTOS DO BEBb 

- limpeza com pano úmido 

- ambiente arejado 

- ambiente ensolarado 

- não fumar no quarto ou perto do bebê 

- lavar com água e sabão todos os utensí-

lios do bebê 

- manter os utensílios do bebe separados 

- lavar com água corrente todos os alimen 

tos a serem oferecidos ao bebe (frutas, 

verduras e legumes) 

11. orienta sobre vacinação: 

- finalidade de cada vacina 

- necessidade de completar o esquema bási 

co de vacinação 

- reaçoes 

- procedimentos da mae quando há reações 

- importância da "caderneta de vacinação" 

como documento medico e social 

12. orienta sobre as fases de crescimento e 

desenvolvimento 

13. orienta sobre saúde mental da criança: 

- importância do relacionamento mãe/filho 

· tratar a criança com carinho 

· conversar com ela baixinho 

· segurá-la ao colo 

· manter ambiente de calma e tranquili

dade ao seu redor 

A-19 



14. orienta sobre prevençao de acidentes: 

- evitar situações que propiciem quedas 

não deixar a criança a sos com irmãos 

menores 

- nao deixar a criança próxima a obje -

tos que possa puxar sobre si 

- nao deixar objetos pequenos ao alcan-

ce da criança que ela pode engulir 

- não deixar objetos cortantes ou con~~ 

tundentes ao alcance da criança 

- não deixar substâncias tóxicas ao al-

cance da criança 

- nao deixar a criança próxima do fogão 

- não deixar bolsas de água quente ou 

recipientes com água fervente ao aI -

cance da criança 

- proteger tomüdas 

não colocar a criança para dormir, d~ 

pois de ter mamado, sem que antes te-

nha eructado 

15. pede que a mae repita cada uma das in -

formações, a fim de identificar dúvidas 

16. repete as explicações pertinentes, se a 

mãe mostrar não ter compreendido 

17. indaga se ainda há alguma dúvida 

-18. orienta a mae a trazer a criança na pro 

xima consulta 

A-20 



ANEXO 10 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

VACINAÇÃO 

A auxiliar de enfermagem: 

1. recebe a mãe individualmente 

2. trata a mãe pelo nome 

3. explica qual vacina sera aplicada na crian 

ça 

4. explica a finalidade dessa(s) vacina(s) 

5. cita possíveis reações da vacina 

6. explica o que fazer, caso a vacina dê rea-

çao 

7. orienta sobre a. necessidade do retorno pa 

ra doses de reforço ou outras vacinas 

8. verifica se as orientações foram compreen

didas 

9. explica a importância da "carteira de vaci 

nação" como documento medico-social 

A-21 

SIM NÃO 
() () 
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