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Apostólico MR. Potencialidades e limites da CIPESC® para o reconhecimento e 

enfrentamento das necessidades em saúde da população infantil [Tese]. São Paulo: 

Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2011. 

RESUMO 

Estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa sobre a utilização da 

CIPESC® nas consultas de enfermagem, como ferramenta para reconhecimento e 

enfrentamento das necessidades em saúde das crianças. Ancorado na Teoria da 

Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva e nos conceitos de 

necessidades em saúde sob a perspectiva do materialismo histórico e dialético. 

Objetivou conhecer as possibilidades e limites da CIPESC® para reconhecer e 

enfrentar as necessidades de saúde da população infantil; descrever o perfil 

demográfico e epidemiológico da população curitibana com destaque para os 

indicadores relativos às crianças, seu crescimento, desenvolvimento e ocorrência 

de violência infantil; identificar as políticas e os programas de saúde adotados pelo 

município e o sistema de informação em saúde; analisar o potencial da 

nomenclatura CIPESC® Curitiba no reconhecimento e enfrentamento das 

necessidades em saúde, a partir dos diagnósticos e intervenções; verificar as 

potencialidades e os limites do uso da CIPESC® na consulta de enfermagem à 

criança. O cenário de estudo foi o município de Curitiba-PR. Os dados foram 

coletados em fontes primárias e secundárias. Para a coleta dos dados primários 

utilizou-se da técnica de estudo de caso. Os sujeitos da pesquisa foram 28 

enfermeiros da atenção básica do município, que aceitaram participar do estudo por 

meio de instrumento de coleta de dados pela web, disponibilizado em página 

própria, desenvolvido em linguagem ASP.NET, com Framework 3.5 e o banco de 

dados utilizado foi o MySQL 5.1.30. Os resultados mostraram que as condições 

demográfica, de saneamento básico, educação e políticas de saúde são favoráveis 

à superação dos agravos à saúde. A organização da atenção à saúde tem 

alcançado bons indicadores epidemiológicos, mas ainda está pautada em 

referenciais de risco, na contra-mão do que propõe a saúde coletiva e a 

epidemiologia social, com consultas individualizadas e focadas nas questões 

biológicas do sujeito. A CIPESC® mostrou potencialidades para o reconhecimento 

de necessidades a partir dos diagnósticos e intervenções de sua nomenclatura mas 

a base representa apenas parte das necessidades expressas pelos indivíduos, não 

abrangendo uma abordagem integral dos processos de desgaste e fortalecimento. 

A discussão dos dados possibilitou identificar possíveis causas para os limites da 

CIPESC® como a adoção da teoria das necessidades humanas básicas como 

organizadora da nomenclatura, a assistência pautada em referenciais de risco e a 

formação dos profissionais direcionada ao modelo biomédico de atenção à saúde. 

A atenção às necessidades em saúde da população infantil ainda permanece como 

um desafio e um caminho que está sendo trilhado, em passos tímidos, sendo 

primordial que os processos de trabalho se ajustem às necessidades em saúde da 

população, utilizando-se da intersetorialidade, interdisciplinaridade, trabalho em 

equipe; buscando a efetiva transformação da realidade e superação de 

contradições e tendo as necessidades e vulnerabilidades como objetos de 

assistência. Todos esses aspectos devem fazer parte do cotidiano dos profissionais 

de saúde, com práticas consolidadas e direcionadas às transformações que a 

realidade precisa sofrer. 
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Apostólico MR. Potentialities and limits of CIPESC® for recognizing and addressing 

child health needs [Thesis]. São Paulo: School of Nursing, University of São Paulo; 

2011. 

ABSTRACT 

This exploratory, descriptive and qualitative study on the use of CIPESC® in nursing 

consultation, as a tool for recognizing and addressing child health needs and was 

based on the Theory Nursing Praxis Interventions in Collective Health and on the 

concepts of health needs under the perspective of historical and dialectical 

materialism. The study aimed to understand the possibilities and limits of CIPESC® 

(International Nursing Practice Classification in Collective Health) to recognize and 

address the health needs of the child population; to describe the demographic and 

epidemiological profile of the population from Curitiba with emphasis to indicators 

related to children, their growth, development and the occurrence of child violence; 

to identify health policies and programs adopted by the city and the health 

information system; to analyze the potential of the nomenclature CIPESC® Curitiba 

in recognizing and addressing health needs, from diagnosis and interventions; to 

determine the potentialities and limits of using CIPESC® in nursing consultation to 

child. The study was carried out in Curitiba, state of Paraná, Brazil. Data were 

collected from primary and secondary sources. Case study was used to collect 

primary data. Subjects were 28 nurses from the city‟s basic health care system, who 

agreed to participate in the study through a web-based data collection instrument, 

available at a specific webpage, developed using ASP.NET with Framework 3.5 and 

using MySQL 5.1.30 database. Results showed that the demographic, sanitation, 

education and health policies conditions are favorable to overcoming health 

problems. The organization of health care has achieved good epidemiological 

indicators, but it is still grounded on risk references, in counter to what is proposed 

by public health and social epidemiology, with individual consultations and focused 

on subjects‟ biological issues. CIPESC® showed potential for the recognition of 

needs from diagnosis and interventions of its nomenclature, but the ground 

represents only part of the needs expressed by individuals, not encompassing a 

comprehensive approach of the processes of wear and strengthening. The 

discussion of data enabled to identify possible causes for the limits of CIPESC®, 

such as the adoption of the theory of basic human needs as the organizer of the 

nomenclature, care grounded in risk referencials and training of professionals 

guided by the biomedical health care model. The attention to child health needs 

remains as a challenge and a path that is being tread, at timid steps, in great need 

that the work processes fit the health needs of the population, using intersectoral 

and interdisciplinary arrangements, teamwork, seeking the effective change of 

reality and overcome of contradictions, with needs and vulnerabilities as objects of 

care. All these aspects should be part of health professionals‟ daily practice, with 

consolidated practices which are directed to the changes needed in reality. 

 

KEYWORDS: Needs assesment. Child health. Public health. Systematization of 

Nursing Care. CIPESC.  



 

Apostólico MR. Potencialidades y límites de la CIPESC® para reconocer y hacer 

frente a las necesidades de salud de la población infantil [Tesis]. São Paulo: 

Escuela de Enfermería, Universidad de São Paulo; 2011. 

RESUMEN 

Este estudio exploratorio, descriptivo y cualitativo acerca del uso de la CIPESC® 

(Clasificación Internacional de las Prácticas de Enfermería en Salud Colectiva) en 

las consultas de enfermería, como una herramienta para reconocer y hacer frente a 

las necesidades de salud de los niños y se basó en la Teoría de Intervención Práxica 

de Enfermería en Salud Colectiva y en los conceptos de las necesidades de salud 

bajo la perspectiva del materialismo histórico y dialéctico. Se buscó conocer las 

posibilidades y los límites de la CIPESC® para reconocer y hacer frente a las 

necesidades de salud de la población infantil; describir el perfil demográfico y 

epidemiológico de la población de la ciudad de Curitiba, con destaque para los 

indicadores relacionados con los niños, su crecimiento, desarrollo y la ocurrencia de 

violencia infantil; identificar las políticas y programas de salud adoptados por la 

ciudad y el sistema de información en salud; analizar el potencial de la 

nomenclatura CIPESC® Curitiba en el reconocimiento y enfrentamiento de las 

necesidades de salud, a partir del diagnóstico y las intervenciones; verificar las 

potencialidades y los límites de la utilización de la CIPESC® en la consulta de 

enfermería para los niños. El estudio fue realizado en la ciudad de Curitiba, estado 

de Paraná, Brasil. Los datos fueron recolectados a partir de fuentes primarias y 

secundarias. Para la recolecta de los datos primarios se utilizó la técnica de estudio 

de caso. Los sujetos de la investigación fueron 28 enfermeros de la atención básica 

de salud de la ciudad, que aceptaron participar en el estudio por medio de un 

instrumento de recolección de datos a través de la web, disponible en página 

propia, desarrollada con lenguaje ASP.NET, con Framework 3.5 y utilizando la base 

de datos MySQL 5.1.30. Los resultados mostraron que las condiciones 

demográficas, de saneamiento básico, educación y las políticas de salud son 

favorables a la superación de los problemas de salud. La organización de la 

atención de salud ha logrado buenos indicadores epidemiológicos, pero todavía 

está basada en referenciales de riesgo, en contra de lo que propone la salud 

colectiva y la epidemiología social, con consultas individuales y enfocadas en las 

cuestiones biológicas del sujeto. La CIPESC® mostró potencialidades para el 

reconocimiento de las necesidades, a partir de los diagnósticos y las intervenciones 

de su nomenclatura, pero la base representa sólo una parte de las necesidades 

expresadas por las personas, sin abarcar un enfoque integral de los procesos de 

desgaste y fortalecimiento. La discusión de los datos ha permitido identificar las 

posibles causas de los límites de la CIPESC® como la adopción de la teoría de las 

necesidades humanas básicas como la organizadora de la nomenclatura, la 

atención basada en los referenciales de riesgo y la formación de profesionales 

guiada al modelo biomédico de atención a la salud. La atención a las necesidades 

de salud de la población infantil sigue siendo un desafío y una ruta que se está 

construyendo, a tímidos pasos, y es fundamental que los procesos de trabajo se 

concierten a satisfacer las necesidades de salud de la población, con el uso de la 

interdisciplinariedad, intersectorialidad, trabajo en equipo, en la búsqueda de una 

transformación efectiva de la realidad y la superación de las contradicciones, 

teniendo a las necesidades y vulnerabilidades como objetos de atención. Todos 

estos aspectos deben formar parte del cotidiano de los profesionales de salud, con 

prácticas consolidadas y dirigidas los cambios que la realidad debe sufrir. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta de observar fenômenos pela óptica da Saúde Coletiva traz 

em si desafios importantes. As distintas e complexas maneiras pelas quais 

se expressam o processo saúde-doença do indivíduo ou do coletivo 

requerem dos profissionais da saúde, em especial dos profissionais da 

enfermagem, uma constante busca por novas tecnologias e novos 

conhecimentos que possam ancorar a sua prática. Na atenção à saúde da 

criança seguem-se os mesmos desafios. 

O trabalho da enfermeira, assim como todo trabalho humano, tem 

intencionalidade e está voltado para a satisfação de necessidades. Estas por 

sua vez podem ser compreendidas como algo que deva ser satisfeito para 

que o homem mantenha sua condição de homem. Por isso, diz-se que as 

necessidades de forma alguma são naturais, mas específicas de um ser 

sócio-histórico (Gonçalves, 1992). Desta forma, o estudo dos conceitos de 

necessidades e necessidades em saúde (NS) é imprescindível para uma 

prática assistencial pautada em bases teóricas sólidas e que efetivamente 

possam alterar os perfis de saúde e doença da população assistida. 

Esse movimento acontece em nível mundial: a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), o Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), entre outros órgãos, dedicam 

seu trabalho à saúde e bem estar de populações, incluindo crianças e 

adolescentes, com programas, protocolos e estudos sobre o tema. 

Dentre as políticas de atenção à saúde da criança elaboradas pela 

OMS, destacam-se ações direcionadas à prevenção e combate à violência 

contra a criança e adolescente, políticas de promoção do crescimento e 

desenvolvimento saudável das crianças, cuidado de doenças que são 

prevalentes na infância ou em regiões específicas, bem como ações de 

promoção e proteção da saúde das gestantes e puérperas, incentivo do 

aleitamento materno e imunização, buscando um nascimento e crescimento 

saudável (WHO, 2011a).  
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O Departamento de Saúde e Desenvolvimento da Criança e 

Adolescente da OMS persegue os Objetivos do Milênio e pretende até o ano 

de 2015, reduzir em 2/3 a taxa de mortalidade dos menores de cinco anos, 

promover a saúde física e mental dos adolescentes e reduzir em 25% a 

prevalência do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em jovens. Este 

Departamento difere dos demais pela sua atuação sobre um grupo 

populacional com toda a sua complexidade (WHO, 2011b).  

A OPAS, escritório regional da OMS para as Américas, vem 

trabalhando junto aos governos na melhoria das políticas e serviços de 

saúde, estabelecendo parcerias e cooperação na busca do alcance de 

metas estabelecidas. Dessa forma, o Brasil coloca-se dentro do contexto 

mundial de busca de melhoria de indicadores de morbidade e mortalidade, 

bem como na melhoria das condições de vida da população (OPAS, 2011). 

No Brasil, as políticas de atenção à saúde e bem estar das 

populações seguem as tendências mundiais, por exemplo, as diretrizes 

traçadas pela OMS. O Ministério da Saúde (MS) brasileiro, em sua Área 

Temática da Saúde da Criança e Aleitamento Materno, elabora as políticas e 

diretrizes para a promoção da saúde das crianças, que são executadas 

pelos estados e municípios sob seu apoio (Brasil , 2010a).  

Entretanto, até o momento, poucas são as iniciativas suficientemente 

consistentes a ponto de alterar os determinantes do processo saúde doença. 

Isso talvez porque tais determinantes não estejam tão claros aos olhos dos 

sujeitos que decodificam as NS da população, por compartilharem de uma 

visão de mundo diversa daquela que a saúde coletiva abraça. 

Nessa perspectiva, toma-se como cenário deste estudo a cidade de 

Curitiba, capital do Estado do Paraná, que se destaca pelas políticas de 

saúde planejadas para atender necessidades de saúde advindas do perfil 

epidemiológico do município e com intuito de assegurar a saúde de sua 

população e favorecer o desenvolvimento das crianças. Nos últimos anos, o 

Município tem conseguido reduzir os mais importantes indicadores e para 

isso conta com a organização política e envolvimento de diferentes 
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profissionais, trabalhando nas áreas da saúde, educação, assistência social, 

cultura, lazer e desenvolvimento (Curitiba, 2009). 

Envolvidos nesse processo, estão os profissionais de saúde do 

município de Curitiba, desempenhando importante papel na execução dos 

programas e alcance das metas propostas. A rede de atenção básica (AB) 

formada pelas unidades de saúde do Município constitui a porta de entrada 

do Sistema de Saúde, atuando em ações de promoção e prevenção de 

agravos, através dos diversos programas instituídos pela Prefeitura 

Municipal de Curitiba (PMC) (Curitiba, 2009). A Enfermagem aparece em 

destaque, com intensa atuação nesse processo, desde a identificação de 

necessidades da população até o efetivo atendimento, como por exemplo, 

através das consultas de enfermagem realizada no âmbito da AB. Para isso, 

dispõe de importante ferramenta, a Classificação Internacional das Práticas 

de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC®), integrada ao prontuário 

eletrônico (Albuquerque e Cubas, 2005).  

Curitiba é o primeiro município do Brasil a utilizar os resultados do 

inventário vocabular da CIPESC® como elemento da prática de enfermagem 

em saúde coletiva, através da base informatizada para a Consulta de 

Enfermagem (Cubas et al., 2004). Foi uma das iniciativas de reformulação 

do modelo de atenção adotado pela enfermagem em Curitiba (Albuquerque 

e Cubas, 2005). 

Vale destacar que a CIPESC® vem sendo utilizada desde 2004 nas 

consultas de enfermagem com mulheres e desde 2005 com crianças. Dispõe 

de uma lista de diagnósticos e intervenções de enfermagem capaz de 

sistematizar todas as informações da consulta, bem como o processo de 

enfermagem (Cubas, 2006). 

Alguns estudos foram realizados neste cenário a fim de explorar a 

implantação e os primeiros resultados da utilização da nomenclatura 

CIPESC® Curitiba (Albuquerque e Cubas, 2005, Cubas, 2006, Albuquerque, 

Perotta e Balmant, 2005, Apostólico et al., 2007, Altino e Egry, 2006). Dentre 

os principais resultados desses estudos encontram-se evidências de que os 

diagnósticos de enfermagem escolhidos na nomenclatura CIPESC® Curitiba 
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durante as consultas de enfermagem são capazes de apontar os processos 

de fortalecimento e desgaste aos quais o indivíduo está submetido; as 

intervenções de enfermagem geradas nas consultas enfatizam o aspecto 

educativo da Enfermagem e o prontuário eletrônico é capaz de levantar 

características do espaço singular e indicar a face coletiva dos indivíduos, 

famílias e grupos homogêneos. 

Dada sua concepção original pautada nos pilares da Saúde Coletiva, 

o modelo utilizado atualmente apresenta algumas contradições teóricas 

importantes de serem exploradas. Uma delas refere-se à Teoria de 

Enfermagem adotada para organizar e justificar as necessidades, baseada 

na Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB) proposta por Wanda 

de Aguiar Horta (Albuquerque e Cubas, 2005). De antemão, aponta-se a 

incapacidade dessa Teoria em abranger a realidade estrutural do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e os conceitos da Saúde Coletiva uma vez que 

considera as necessidades como resultado de um desequilíbrio 

hemodinâmico do indivíduo, família ou comunidade ou nas suas 

necessidades básicas, comuns a todos e variando conforme sua 

manifestação ou maneira de satisfazê-la (Cubas, 2006). As NHB 

contrapõem-se ao conceito de necessidades de Agnes Heller (1996, 1998), 

apoiado no materialismo histórico e dialético. Interpretado por diversos 

autores, o conceito helleriano de necessidades pode ser aplicado à saúde e 

será designado neste estudo apenas pelo termo NS. 

Diante da contradição apontada e das potencialidades identificadas 

nos estudos anteriores, este estudo buscou responder: “o que dos 

diagnósticos e intervenções de enfermagem podem ser considerados 

reconhecimento e enfrentamento de necessidades em saúde”? 

Respondendo a esta pergunta, foi possível responder secundariamente se: 

“a CIPESC® é uma ferramenta potente para o reconhecimento e 

enfrentamento das necessidades de saúde da população infantil”. 

Teve por finalidade questionar o panorama atual de atenção à saúde 

das crianças, de modo a reconhecer as reais necessidades desse grupo. De 

posse desses achados será possível propor intervenções consistentes e que 
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sejam capazes de modificar os perfis de saúde e doença dessa população. 

Assim, pretende-se conhecer o cenário, analisar as ferramentas utilizadas 

para enfrentamento das situações que se apresentam na realidade dos 

usuários e serviços de serviços de saúde traduzidas em necessidades, e 

verificar, por conseqüência, se tais ferramentas tem sido eficazes no 

enfrentamento das questões relativas às NS. Além disso, pretende-se 

subsidiar as transformações necessárias à CIPESC®, possibilitando à 

enfermeira que utiliza o instrumento, intervir no processo saúde-doença da 

população por meio da captação das NS sob a perspectiva da determinação 

social do processo saúde-doença, permitindo o aprimoramento da 

ferramenta e expansão da sua utilização em outras localidades brasileiras. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa deste estudo está apoiada em alguns conceitos e nos 

dados que caracterizam a temática e o problema de investigação, conforme 

segue abaixo. 

Define a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 que 

“criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, 

em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

antes” (UNICEF, 1989).  

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece 

que criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e dos 12 aos 18 

anos, o estatuto nomeia adolescentes. Embora a legislação brasileira 

estabeleça os dois grupos distintos, ambas tem seus direitos garantidos em 

todos os âmbitos de atuação do Estado e da sociedade (Brasil, 1990).  

No município de Curitiba, cenário deste estudo, os protocolos que 

organizam a assistência às crianças não definem a faixa etária 

correspondente a essa fase do ciclo de vida. Entretanto, o protocolo de 

atenção à saúde dos adolescentes define adolescência como o período dos 

10 aos 20 anos incompletos (Curitiba, 2006a).  

Conforme descreve Ariès (1981) nem sempre foi assim. As 

manifestações artísticas medievais até o século XII desconheciam a figura 

da criança. É provável que a infância não tivesse lugar naquele mundo, 

naquele tempo; não havia interesse, pois a infância era apenas um período 

de transição, pouco merecedor de lembranças. Na arte, após o século XIII 

começaram a surgir as primeiras representações das crianças: primeiro 

como pequenos adultos, como representações acessórias (em geral a 

criança pintada não representava uma criança real). Apenas por volta do 

século XVII é que a criança passa a ser tema da arte. Essa mudança é 

atribuída à cristianização mais profunda dos costumes e a conseqüente 

“descoberta” de que a criança também é portadora de uma alma imortal. 

Ainda assim, por um longo período, a criança foi vista como um adulto em 
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miniatura, sem que seu crescimento, desenvolvimento ou necessidades 

específicas da infância fossem reconhecidos, em um contexto de taxas de 

mortalidade infantil bastante elevadas e de morte na infância como um 

evento natural. Neste contexto de muitas perdas fetais e índices de 

mortalidade infantil elevados, o nascimento e a infância tomavam 

significados diferentes. Só havia investimento no indivíduo quando este 

pudesse desempenhar tarefas e participar do único mundo existente: o 

mundo adulto. Isso aconteceria por volta dos 7 anos de idade, quando 

ingressavam em atividades de educação e após os 14 anos quando já eram 

capazes de desempenhar papéis adultos. 

Segundo Corsaro (2011), até mesmo para a sociologia os estudos 

sobre a infância configuram uma temática nova e recente. Explica o autor 

que as crianças são vistas pelos adultos pela perspectiva do que serão no 

futuro e não pelo lugar que ocupam na sociedade presente. Por isso, suas 

necessidades e desejos passam a ser questões preocupantes, ocupando 

lugar junto aos problemas sociais. Como outros personagens de problemas 

sociais, tendem a ser marginalizadas. Além disso, diferente de outros grupos 

subordinados como as mulheres, as crianças não tem representação junto 

aos sociólogos necessitando que o trabalho feminista e a academia se 

debrucem sobre as suas questões. No âmbito social, o interesse pela 

infância surge no momento em que se toma noção que assim como os 

adultos, elas também participam do seu processo de construção social, ao 

contrário de teorias tradicionais que concebiam as crianças como meros 

consumidores de cultura.  

As primeiras formas de atenção à criança surgiram com as 

instituições para abrigamento de abandonados e tiveram início na Idade 

Média, conforme descrevem Martins e Ferriani (2008). Eram instituições 

ligadas à Igreja Católica que assumiram a responsabilidade e isentaram o 

Estado de qualquer participação nesse processo. Por muito tempo existiram 

as chamadas “rodas dos expostos” onde as crianças eram depositadas sem 

que seus responsáveis precisassem ser identificados. Entretanto, as 

situações dessas instituições eram precárias e a mortalidade dessas 

crianças era alta, o que mobilizou os higienistas da época para um 
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movimento de responsabilização do Estado. Contudo, a motivação essencial 

dessa iniciativa era a continuidade de mão-de-obra mercantil e o 

recrutamento militar que este contingente infantil podia representar aos 

governos. 

No Brasil, as iniciativas de proteção à infância, conforme as autoras, 

até o século XIX estiveram permeadas por interesses econômicos, tais como 

a promulgação da Lei do Ventre Livre, quando os filhos de escravas foram 

considerados livres e abandonados pela falta de instituições que os 

abrigassem. Os senhores de escravos não teriam interesse em abrigá-los 

porque o Estado oferecia-lhes uma indenização relativa a cada criança que 

fosse entregue livre (Martins e Ferriani, 2008). 

Após o século XIX a criança passou a ser vista como capital humano, 

ganhando direitos jurídicos, sociais e médicos. Houve uma transformação 

nas instituições de atendimento às crianças órfãs, que ainda filantrópicas 

passaram a ter um caráter educacional, mas com maior participação do 

Estado. Somente em 1948 com a homologação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos pela ONU (1948) é que as crianças tiveram direitos 

assegurados, equiparados à pessoa adulta. Com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança de 1989 (UNICEF, 1989), adotada em Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989, estas foram então 

legitimadas como sujeitos de direito. A proteção à infância nasceu em um 

movimento de busca pelo reconhecimento da cidadania, liderado por 

profissionais da saúde, o que no Brasil, resultou em 1990 na promulgação 

do ECA (Brasil, 1990). Este modificou definitivamente o papel do Estado 

para provedor de políticas públicas que atendam as necessidades desse 

grupo e modificando ainda o status de objeto de tutela que as crianças 

ocupavam anteriormente para uma realidade de sujeitos juridicamente de 

direitos (Martins e Ferriani, 2008).  

Desde então, outras ações como políticas públicas de regulação, 

monitoramento e enfrentamento vem sendo propostas. Destacam-se as 

iniciativas das organizações da sociedade civil nos diferentes âmbitos de 

atuação (Minayo, 2007). 
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Atualmente, a agenda da OMS prevê seis pontos de atuação que são 

avaliados por meio do impacto dessas ações nas transformações dos perfis 

de saúde da população e dos povos africanos. Os seis pontos são: a) 

promover o desenvolvimento: conforme preconizam os objetivos do milênio, 

entendendo que a saúde é a chave para o desenvolvimento socioeconômico 

e, a pobreza, em via contrária, contribui para a má saúde; b) fomentar a 

segurança sanitária: desde 2007, com a Revisão do Regulamento Sanitário 

Internacional, pretende-se garantir a segurança sanitária internacional, 

principalmente evitando epidemias; c) fortalecer os sistemas de saúde: para 

que os serviços de saúde cheguem às populações mais pobres, entre outras 

medidas, é necessário que o número de trabalhadores em saúde seja 

adequado e sobretudo que tenham acesso às tecnologias existentes; d) 

acesso às informações: acessar informações, investigações e dados 

probatórios é o ponto de partida para estabelecer estratégias e avaliar os 

resultados, buscando a formulação de políticas baseadas em evidência; e) 

potencializar as alianças: com organismos internacionais e entidades da 

sociedade civil e setor privado, alinhando diretrizes e práticas; f) melhorar o 

desempenho: utilizar o planejamento baseado em resultados e motivar seus 

colaboradores em níveis nacionais, regionais e internacionais (WHO, 

2011a). 

Dados da OMS revelam que a cada ano morrem cerca de 10 milhões 

de crianças menores de um ano por causas evitáveis com intervenções de 

baixo custo. As ações da OMS com vistas a reverter este panorama estão 

relacionadas à melhoria da qualidade do pré-natal, assistência ao parto e 

cuidados da criança até cinco anos de idade. Apresenta dez tópicos sobre a 

saúde da criança que devem direcionar as ações de promoção e prevenção: 

1) há um risco de morte mais elevado no primeiro mês de vida e estão 

relacionadas à prematuridade e intercorrências no parto; 2) a mortalidade 

das crianças com menos de 1 mês de vida chega a quatro milhões por ano, 

podendo este número ser reduzido com um pré-natal de qualidade, um parto 

seguro e uma atenção neonatal adequada (suporte à vida, condições de 

higiene e aleitamento materno); 3) os menores de 5 anos sofrem com 

pneumonias e apenas 15% dos países concentram cerca de 75% dos casos. 
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Para prevenir a pneumonia, ações como vacinação, nutrição e melhores 

condições do ar são necessárias, além de antibioticoterapia e suporte de 

oxigênio nos tratamentos; 4) nos países em desenvolvimento, uma 

importante causa de morte são as diarréias, que podem ser evitadas com o 

aleitamento materno exclusivo. Para o tratamento, os sais de reidratação 

oral já salvaram nos últimos 25 anos, mais de 50 milhões de crianças; 5) nos 

países da África, a malária ainda é a principal causa de morte nos menores 

de cinco anos, podendo ser evitada com uso de inseticidas ou tratadas 

precocemente com terapia adequada; 6) a transmissão vertical pelo HIV é a 

causa de infecção de 90% das crianças, prevenível com o uso de 

antiretrovirais e práticas obstétricas e sexuais seguras. A falta de tratamento 

leva ao óbito mais da metade das crianças antes de completarem dois anos 

de idade; 7) A desnutrição grave atinge 20 milhões de menores de 5 anos no 

mundo, tornando-os vulneráveis às doenças e à morte; 8) cerca de 3/4 das 

mortes infantis se concentram nos países da África e sudeste Asiático, 

sendo as taxas mais elevadas entre as populações mais pobres, com menor 

escolaridade e que vivem em zonas rurais; 9) 2/3 das mortes infantis são 

preveníveis e para serem evitadas necessitam de sistemas de saúde mais 

sólidos; 10) o aumento no investimento financeiro no setor saúde é a chave 

para alcançar a meta número cinco do quarto objetivo do milênio que é 

reduzir em 2/3 a mortalidade dos menores de 5 anos. Dentre as políticas de 

atenção à saúde da criança elaboradas pela OMS, destacam-se ações 

direcionadas à prevenção e combate à violência contra a criança e 

adolescente, políticas de promoção do crescimento e desenvolvimento 

saudável das crianças, cuidado de doenças que são prevalentes na infância 

ou em regiões específicas, bem como ações de promoção e proteção da 

saúde das gestantes e puérperas, incentivo do aleitamento materno e 

imunização, buscando um nascimento e crescimento saudáveis (WHO, 

2011a).  

Comum aos países em desenvolvimento, os programas de 

assistência à saúde ainda estão centrados nos cuidados médicos 

hospitalares, baseados no modelo biomédico e restringem a assistência às 

queixas biológicas. Agravado pelo modelo de desenvolvimento econômico, o 
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Brasil apresentou na década de 1980, piora das desigualdades sociais, 

refletindo diretamente na saúde das crianças, fato identificado a partir dos 

altos índices de mortalidade infantil. Esse panorama motivou a adoção de 

políticas de atenção primária à saúde para redução da morbidade e 

mortalidade infantil, integrando ações de educação em saúde, saneamento 

básico e ambiental, programas de saúde materno-infantil, prevenção e 

tratamento de doenças endêmicas, entre outras. Ainda assim, tais ações 

constituíam programas verticais limitados aos grupos de maior risco de 

adoecimento (Trapé, Fujimori e Bertolozzi, 2009). 

Segundo descrevem Trapé, Fujimori e Bertolozzi (2009), em 1984 foi 

aprovado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) com 

objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade de crianças até 5 anos de 

idade, por meio de cinco ações básicas: promoção do aleitamento materno, 

controle das infecções respiratórias agudas, doenças diarréicas e 

imunopreveníveis e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. 

O programa preconizava atuação dos serviços de forma a captar 

precocemente a população alvo. O PAISC mostrou-se positivo nas duas 

primeiras décadas com a melhoria dos indicadores de mortalidade infantil, 

que passaram de 70,9 em 1984 para 47,6 em 1990. Por outro lado, o 

programa pouco contribuiu para a integralidade da atenção, pois foi 

direcionado aos grupos que viviam em extrema pobreza, seguindo as 

mesmas estratégias adotadas mundialmente. 

Atualmente, a concepção do MS é de que a saúde integral da criança 

é composta por cinco linhas de cuidado prioritárias que acompanham as 

diretrizes estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, do 

Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e do Pacto pela 

Saúde. Nessa perspectiva, as linhas de cuidado são: Atenção à saúde do 

recém nascido, Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, 

Incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, Vigilância da mortalidade infantil e fetal e Prevenção de 

violências e promoção da cultura de paz (Brasil, 2010a). Dentro dessas 

linhas de cuidado, estão as ações propriamente ditas, direcionadas aos 

temas específicos da atenção à saúde, tais como: vigilância da mortalidade 
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infantil, programa de imunizações, medidas de incentivo ao aleitamento 

materno e doação e bancos de leite humano, Caderneta de Saúde para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, ações de promoção 

da cultura de paz. 

Paim et al. (2011) refazem a trajetória do sistema de saúde brasileiro, 

destacando alguns aspectos que culminam no panorama atual da saúde. As 

dimensões continentais e as desigualdades regionais e sociais, tornaram-se 

um importante desafio para o crescimento do país. Nos últimos 40 anos, 

foram grandes transformações, desde mudanças marcantes no regime 

político, desenvolvimento econômico acelerado e promotor do aumento das 

desigualdades sociais, até a transição demográfica com alterações 

marcantes dos principais indicadores como taxas de urbanização, de 

fertilidade, de morbidade e mortalidade geral e infantil, expectativa de vida, 

entre outros. Algumas reduções como no coeficiente de Gini (redução de 

15% entre 1991 e 2008), índice de pobreza (de 61% em 1970 para 31% em 

2008) podem ser atribuídas aos programas de transferência de renda e 

aumento do salário mínimo. Tudo isso custou aos brasileiros um aumento de 

40% na carga tributária nos últimos 40 anos. Outras mudanças nas 

estruturas de saneamento básico e posse de bens de consumo também são 

apontadas para o período. Importante ressaltar que os indicadores foram 

alterados em diferentes proporções nas diferentes regiões brasileiras, mas 

todos seguindo a mesma tendência de queda ou aumento.  

Por outro lado, ressaltam os autores que as mudanças ocorridas nas 

condições de vida dos brasileiros resultaram em importantes alterações nas 

condições de saúde, nem todas favoráveis. Houve aumento da obesidade, 

diminuição da prática de atividades físicas e aumento do consumo de álcool 

na população maior de 15 anos de idade. Como conseqüências positivas, 

são apontadas melhora na qualidade da dieta e diminuição do tabagismo 

(Paim et al., 2011).  

Aliada a este panorama de políticas públicas, no Brasil, a Estratégia 

Saúde da Família (ESF) implementada em 1994 pelo MS, redirecionou o 

modelo assistencial de forma que pudesse contemplar os determinantes de 
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condições de vida e não mais unicamente o tratamento de doenças da 

população, com a busca de uma atenção centrada na família e em suas 

reais necessidades de saúde. Ainda assim, as atividades da ESF devem ser 

integradas e organizadas de tal forma que promova mudanças consistentes 

nesses determinantes (Chiesa, Veríssimo e Fracolli, 2009). 

O Brasil tem figurado como um país de conquistas e vem crescendo 

no contexto mundial, melhorando o acesso aos cuidados em saúde. Embora 

o panorama político e econômico do Brasil seja favorável à consolidação do 

SUS como um serviço universal, justo e sustentável, esse processo de 

transição apresenta alguns pontos essenciais que ainda requerem atenção. 

Tais pontos são: o número elevado de cesarianas (primeiro lugar no ranking 

mundial), aplicação indevida de alta tecnologia, altos índices de obesidade, 

altos indicadores de consumo de álcool e ocorrência de violência (Kleinert e 

Horton, 2011). Outros indicadores de morbidade e mortalidade, ainda que 

tenham decrescido nos últimos anos, apresentam-se elevados perante os 

indicadores de países desenvolvidos. (Victora et al., 2011b) 

Questões como reconhecer e responder às NS das populações tem 

sido matéria de estudo de diversos autores nacionais e estrangeiros (Egry, 

2009).  

Há uma diversidade de práticas para o reconhecimento e 

enfrentamento das NS e das vulnerabilidades da população, conforme 

descrevem Egry et al. (2009) em um estudo realizado no município de São 

Paulo. Entretanto, não há padronização ou instrumentos específicos para 

essas práticas. A visita domiciliária, o Sistema de Informação em Atenção 

Básica (SIAB), o acesso aos dados epidemiológicos, os registros de 

atendimento, as carteiras de saúde, as consultas, o cartão da família e o 

controle do Papanicolaou são citados pelos profissionais da equipe de ESF 

como instrumentos de reconhecimento de NS. A não padronização das 

práticas não permite saber como o levantamento de dados acontece ou 

como esses dados podem contribuir para a organização do processo de 

trabalho das equipes e conseqüente organização dos serviços e práticas 

para o enfrentamento das vulnerabilidades e necessidades identificadas. 

Ainda que algumas necessidades sejam reconhecidas, a inespecificidade 
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dos instrumentos também não permite o recorte das necessidades por 

grupos vulneráveis tais como o grupo das crianças.  

Diante da possibilidade de se criar e implementar novos instrumentos 

sobretudo sob a perspectiva da saúde coletiva, utilizando-se da 

determinação social do processo saúde-doença como forma de interpretar o 

fenômeno, é que se justifica o presente estudo e marca-se sua relevância e 

pertinência.  

A CIPESC® surgiu como resultado de um grande projeto nacional 

demandado pelo Conselho Internacional de Enfermeiras (ICN). O objetivo do 

ICN era elaborar um sistema que descrevesse a prática da enfermagem e 

que pudesse ser compartilhado mundialmente, contemplando as diferentes 

áreas clínicas, com diferentes populações e em diferentes contextos 

geográficos e culturais de atuação do enfermeiro. Além disso, esse sistema 

permitiria explicitar as contribuições do trabalho da enfermagem na prática 

dos sistemas de saúde (ABEn, 1997).  

Como resultados principais, o Projeto CIPESC® finalizado no ano 

2000, identificou a variabilidade das práticas de enfermagem e gerou uma 

nomenclatura em saúde coletiva que permitiu a construção de uma 

classificação de práticas de enfermagem nesse contexto de atuação 

profissional (Egry, Antunes e Lopes, 2010). No mesmo ano, a PMC iniciou a 

informatização dos serviços públicos gerando o prontuário eletrônico para 

registro das consultas médicas e de enfermagem, permitindo a implantação 

da nomenclatura CIPESC® Curitiba como ferramenta para a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem (Cubas et al., 2010). 

Prioridades tiveram que ser estabelecidas e inicialmente foram 

propostas as áreas temáticas de saúde da mulher e saúde da criança, como 

consequência do plano diretor do município que priorizava estas áreas 

visando a diminuição da mortalidade infantil e utilizando-se da histórica 

atuação da enfermagem junto a essa população (Cubas et al., 2010). 

Havia, entretanto, a necessidade de estabelecer uma Teoria de 

Enfermagem que fosse capaz de embasar a atenção pautando-a em valores 

da própria enfermagem. Sendo a força de trabalho em enfermagem do 
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município proveniente de escolas que trabalharam a Teoria das NHB de 

Wanda de Aguiar Horta (1979), inclusive no que diz respeito ao conceito de 

necessidades, optou-se por adotar essa teoria, ainda que se reconhecesse 

sua limitação frente à dimensão abrangente da Saúde Coletiva e dos 

conceito de NS. Ainda assim, partindo das NHB entendeu-se que era 

possível também adotar conceitos em consonância com os princípios do 

SUS. Mesmo que o direcionamento da nomenclatura CIPESC® Curitiba, 

nesse primeiro momento, fosse voltado à atenção individual e grupos e 

patologias de risco, esperava-se que a face coletiva do trabalho pudesse ser 

alcançada a cada novo estudo ou aproximação com o objeto. Outra teoria 

que se aproximava das discussões do grupo era a Teoria da Intervenção 

Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), menos familiar para a 

equipe mas com grande importância como teoria e método, que ancorou as 

categorias conceituais e dimensionais utilizadas no processo (Albuquerque e 

Cubas, 2005, Egry e Cubas, 2005). 

Segundo defendem Cubas e Egry (2006, p.182), a 

CIPESC® pode ser pensada como instrumento do processo de 

trabalho assistencial do enfermeiro, mas não só. Ela possibilita 

visibilizar as estruturas maiores que organizam o trabalho da 

Enfermagem, ao mesmo tempo podem se tornar um poderoso 

instrumento potencializador da avaliação processual dos 

resultados, benefícios e impactos da ação da Enfermagem. Não 

sendo um mero sistema inflexível, no qual a realidade precisa se 

amoldar à teoria classificatória, a CIPESC® permite a captura dos 

padrões diferenciados de práticas de Enfermagem, que em nosso 

país se encontram multifacetadas e realizadas por multiagentes. 

Assim pensado, a CIPESC® é um potente instrumento de trabalho 

do enfermeiro em saúde coletiva, tanto do ponto de vista 

assistencial, quanto de gerência e de investigação. 

Além disso, potente ferramenta de alimentação dos Sistemas de 

Informação do município, visto que é utilizada em um momento oportuno de 

reconhecimento de necessidades e identificação de determinantes do 

processo saúde-doença dos indivíduos e famílias: a consulta de 

enfermagem. 
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Em sua primeira versão implantada em julho de 2004, foram inseridos 

no sistema informatizado, 92 diagnósticos e 220 intervenções de 

enfermagem direcionados à saúde da mulher. Em maio de 2005, mais 28 

diagnósticos e 228 intervenções para atender à saúde da criança. A forma 

como foi formatada, permite a elaboração de relatórios consolidados sobre a 

atuação da enfermagem: número de consultas realizadas por cada 

profissional, freqüência dos diagnósticos e intervenções e caracterização 

dos usuários atendidos. A importância de tais relatórios está na análise local 

das consultas e possibilidade de traçar o perfil epidemiológico da população 

assistida, avaliando inclusive o impacto das intervenções nesse perfil. 

Entretanto, o acesso a esses relatórios está centralizado na coordenação de 

enfermagem da SMS (Cubas et al., 2010). 

Após a reformulação da lista de diagnósticos e intervenções, 

organizada por grupos de necessidades, a nomenclatura CIPESC® Curitiba 

permite que o profissional aponte as necessidades afetadas no indivíduo. 

Dessa forma, pode-se afirmar que as necessidades, em menor ou maior 

amplitude, são tomadas como o objeto da intervenção proposta no momento 

da consulta de enfermagem. Sendo assim, a CIPESC® também auxilia no 

recorte do objeto de intervenção da enfermagem, possibilitando um melhor 

planejamento de ações e auxiliando na organização do processo de trabalho 

do profissional e da instituição. Caso os dados gerados nas consultas sejam 

adequadamente consolidados, podem ainda servir de base indicativa de 

necessidades dos diferentes grupos assistidos pela unidade de saúde. 

Entretanto, é essencial reconhecer em qual proporção e sob qual 

perspectiva é que essas necessidades são acessadas, uma das temáticas 

presente nesse estudo. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

 

Conhecer as possibilidades e limites da CIPESC® para reconhecer e 

enfrentar as necessidades de saúde da população infantil. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil demográfico e epidemiológico da população 

curitibana com destaque para os indicadores relativos às crianças, 

seu crescimento, desenvolvimento e ocorrência de violência infantil; 

 Identificar as políticas e os programas de saúde adotados pelo 

município e o sistema de informação em saúde; 

 Analisar o potencial da nomenclatura CIPESC® Curitiba no 

reconhecimento e enfrentamento das NS, a partir dos diagnósticos e 

intervenções;  

 Verificar as potencialidades e os limites do uso da CIPESC® na 

consulta de enfermagem à criança. 

 

 

 



 

 

4 QUADRO TEÓRICO-
METODOLÓGICO
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4 QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

O presente estudo adotou a TIPESC como marco teórico e 

metodológico, utilizando-se das categorias de análise necessidades e 

necessidades em saúde para subsidiar a discussão e interpretação dos 

achados e a hermenêutica dialética como ferramenta metodológica de 

análise (Egry, 1996). 

A TIPESC é uma metodologia dinâmica e participativa fundamentada 

na visão materialista histórica e dialética de mundo. Tem como bases 

filosóficas a historicidade compreendida pela mobilidade da história que 

configura na constante transformação social e a dinamicidade como o modo 

dialético de pensar, que move o desenvolvimento (Egry, 2010). É uma 

proposta metodológica que preconiza cinco fases ou etapas a serem 

seguidas, conservando o caráter de totalidade e interpenetralidade da 

realidade objetiva. As etapas propostas são: captação e interpretação da 

realidade objetiva, construção do projeto de intervenção, intervenção na 

realidade objetiva e reinterpretação da realidade objetiva (Egry, 1996). 

Egry (1996, p.103) sintetiza a TIPESC enquanto vertente 

metodológica como sendo a  

sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno 

articulado aos processos de produção e reprodução social 

referentes à saúde e doença de uma dada coletividade, no marco 

de sua conjuntura e estrutura, dentro de um contexto social 

historicamente determinado; de intervir nessa realidade e, nessa 

intervenção, prosseguir interpretando a realidade para novamente 

nela interpor instrumentos de intervenção. 

As duas primeiras etapas compreendem na captação e interpretação 

da realidade objetiva. O fenômeno ora estudado será destacado em sua 

dimensão singular, sem prejuízo de reconhecimento das outras duas. A 

dimensão singular corresponde às expressões e representações do 

processo saúde-doença de microgrupos ou indivíduos, representados neste 

momento pelas vulnerabilidades e NS das crianças. Segundo Egry (1996, 
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p.105), tais expressões e representações são “decorrentes do modo 

específico de viver dos micro grupos, cabendo captar e interpretar a 

expressão, a representação, a consciência e o horizonte”. 

As próximas etapas previstas pela TIPESC consistem na construção 

do projeto de intervenção, intervenção e a reinterpretação da realidade 

objetiva. Ainda que muitas contradições sejam evidenciadas durante a 

captação e interpretação da realidade objetiva, nem todas precisam ser 

superadas por um único projeto de intervenção. Vale buscar por aquelas que 

tem melhores elementos para superação, considerando-se o grau de 

vulnerabilidade, o estabelecimento de metas, objetivos, estratégias e etapas 

da intervenção, sempre contemplando a base teórico-metodológica. Para o 

êxito da intervenção é mister observar alguns pontos relevantes: o 

conhecimento deve ser compatível com a intervenção que se propõe, sem 

prejuízo de qualificação ou capacitação dos envolvidos, se necessário; 

considerar a totalidade do fenômeno e reportar a intervenção à todas as 

suas dimensões; considerar o surgimento de novos temas para captação da 

realidade objetiva e incorporá-los sempre que possível e, adotar o modelo 

práxico como horizonte. As transformações devem ocorrer nos pontos 

vulneráveis da realidade, que pode situar-se no saber-poder institucional, por 

exemplo. Dessa forma,  

intervir sobre a realidade objetiva, trata-se de encontrar os pontos 

de fragilidade de poder das classes dominantes, introduzindo ali 

os projetos políticos das classes subalternas, pela confrontação e 

substituição dos interesses específicos (Egry, 1996, p.99). 

Finalmente, a reinterpretação da realidade objetiva é o momento de 

avaliação do processo, buscando identificar as mudanças ou transformações 

ocorridas, novas contradições, novos direcionamentos, instrumentos e 

estratégias. Deve ser prevista desde o início do processo, como forma de 

ampliar a exposição das contradições, considerando o caráter dialético da 

apreensão da realidade: a medida que se esclarecem alguns pontos, outros 

surgirão junto com novas contradições (Egry, 1996). 
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Este estudo toma como dimensão singular do fenômeno estudado, as 

NS da população e a utilização da CIPESC®. Na dimensão particular 

encontram-se as formas de organização dos serviços locais e o perfil 

epidemiológico da população atendida por estes serviços. Acima desta, na 

dimensão estrutural, encontram-se as políticas de saúde nacionais e 

internacionais que conformam os sistemas de saúde em seus diferentes 

âmbitos, além de serem instauradores de necessidades e definidores dos 

perfis de morbidade e mortalidade da população e perfil de consumo e 

produção social. 

Assim, o que se propõe como intervenção é, diante da realidade 

objetiva captada, interpretada e priorizada em sua dimensão singular, 

explicitar o que entende por NS das crianças sob três diferentes 

perspectivas (constructo teórico, nomenclatura CIPESC® Curitiba e sujeitos 

da pesquisa), e concluir quais são as potencialidades e limites da CIPESC® 

para se identificar e superar vulnerabilidades e NS. Tal análise propiciará 

condições de aprimoramento da ferramenta seguindo o modelo práxico. 

A TIPESC admite que se recorram a outras disciplinas, teorias e 

conhecimentos que suportem sua operacionalização, desde que se 

mantenham as mesmas bases filosóficas (Egry, 1996). Este estudo recorrerá 

aos conceitos primordiais da saúde coletiva, às categorias analíticas 

adotadas e à hermenêutica dialética como método complementar. 

Minayo (2003, p.84) define que a hermenêutica é a “arte de 

compreender textos” ou ainda “a capacidade de colocar-se a si mesmo no 

lugar do outro”. Adota o presente como ponto de contato entre o passado e o 

futuro e a despeito das diferentes tendências que a ciência toma ao longo 

dos tempos, a hermenêutica abrange todas as formas do pensamento 

humano. A hermenêutica como forma de compreensão, admite que a 

interpretação é sempre provisória e pode ser múltipla. Isso porque a 

dinâmica da realidade é formada por um todo que afeta as partes ao mesmo 

tempo que as partes reconstroem esse todo, gerando nova compreensão da 

realidade. A hermenêutica trabalha a linguagem como forma de expressão 
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da intersubjetividade, esta marcada pela cultura e pela história dos sujeitos. 

Assim, entender um texto é entender o outro e entender-se no outro. 

Por outro lado, a dialética articula “idéias de crítica, de negação, de 

oposição, de mudança, de processo, de contradição, de movimento e de 

transformação da natureza e da realidade social” (Minayo, 2003, p.84). Na 

concepção marxista, é a “maneira dinâmica de interpretar o mundo, os fatos 

históricos e econômicos, assim como as próprias idéias, sob a égide do 

materialismo histórico” (Minayo, 2003, p.94). É portanto, um método de 

transformação do real, que modifica a mente e cria idéias.  

Para a dialética, cada coisa é um processo que se modifica em 

conseqüência de um autodinamismo, em direção ao seu contrário; não é 

possível retornar ao estado anterior visto que as transformações em 

quantidade e depois em qualidade se dão sucessivamente, sendo o estado 

anterior precursor do posterior.  

A articulação entre a hermenêutica e a dialética permite uma reflexão 

compreensiva e crítica da realidade social. Embora sejam teorias oriundas 

de diferentes escolas filosóficas e tenham em si limitações, elas 

complementam-se. Enquanto a hermenêutica, ancorada no presente, busca 

compreensão e consenso, acordo e cotidianidade, a dialética busca a crítica, 

o conflito, a contradição, o contraste, a dissensão, a mudança, o 

macroprocesso, a ruptura de sentido. Entretanto, ambas compartilham da 

importância da história na contextualização das manifestações simbólicas, 

utilizam-se da práxis, admitem a parcialidade do observador, questionam o 

tecnicismo e são mais que meras ferramentas de pensamento, visto que o 

investigador é parte de um contexto e da realidade que é investigada. 

Dessa forma, a análise hermenêutica-dialética busca “apreender a 

prática social empírica dos indivíduos em sociedade em seu movimento 

contraditório” (Minayo, 2003, p.101). 

A escolha de se utilizar a hermenêutica dialética como ferramenta 

para análise do material obtido nesse estudo se deu pela possibilidade de 

compreender criticamente a realidade social ao qual o fenômeno estudado 

está inserido. Para tanto, buscou-se observar os pontos descritos por 
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Minayo (2003), baseados nos diversos autores que compõem os estudos 

acerca da hermenêutica: 

 busca dos dados históricos, tradição, cultura ou conjuntura que 

pudessem contextualizar o fenômeno; 

 admitir de antemão que os dados trazem em si racionalidade e 

sentido; 

 buscar as razões dos sujeitos da pesquisa para tomarem 

determinados posicionamentos; 

 buscar diferenças e semelhanças entre contextos dos dados e dos 

pesquisadores; 

 tomar o cotidiano dos sujeitos da pesquisa e cenário como parâmetro 

para análise; 

 questionar os motivos e as condições que levaram os sujeitos a se 

expressarem de uma maneira e não de outra; 

 entender os dados neles mesmos, como exercício de estranhamento; 

 utilizar o contexto histórico como alicerce da interpretação, admitindo 

que tanto o pesquisador como os sujeitos da pesquisa estão imersos 

em um tempo e um espaço cultural.  

 

4.1 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS E NECESSIDADE EM 

SAÚDE 

 

Assim como qualquer categoria analítica, as necessidades e as NS 

podem ser interpretadas de diferentes formas, a depender da visão de 

mundo adotada. Este estudo se propõe a analisar os fenômenos sob o 

referencial materialista histórico e dialético. Entretanto, no caso das 

necessidades, optou-se por apresentar brevemente a conceituação de 

necessidades também sob o referencial idealista por duas razões: para 

confrontar e melhor compreender as contradições existentes entre os dois 

conceitos de necessidades (idealista e materialista) e explicar qual visão de 

mundo e seu impacto na teoria das NHB, descrita por Horta (1979) e 
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adotada pela CIPESC®. A partir da reconceituação proposta, adotar-se-á os 

termos NHB para designar as necessidades sob o referencial idealista de 

Horta e necessidades em saúde (NS) para designar as necessidades sob o 

referencial helleriano, materialista, histórico e dialético. 

 

4.1.1 Necessidades Humanas Básicas 

 

Benedet e Bub (1998) afirmam que existe uma variedade de 

conceitos de necessidades e isso ocorre porque são analisadas (as 

necessidades) sob diferentes pontos de vista a respeito do estado da 

pessoa, do objetivo e do objeto da necessidade. As autoras defendem que 

necessidade se relaciona ao fato do sujeito da necessidade necessitar de 

algo que é o objeto da necessidade, com um objetivo. Dessa forma, se o 

profissional tiver conhecimento do objetivo pode inferir qual é o objeto 

necessário para satisfazê-la. Admitem as autoras que deve existir uma 

priorização de necessidades a serem satisfeitas, pela impossibilidade de 

satisfazer todas aquelas que a pessoa tenha. Entretanto, as necessidades 

são parte de um sujeito indivisível e a satisfação delas implica no surgimento 

de outras novas, tornando o processo de enfermagem dinâmico e flexível, 

com a necessidade de levantamento constante de prioridades. Seguem 

portanto, a teoria proposta por Wanda Horta, apoiada na visão de mundo 

idealista, que segundo João Mohana classifica as necessidades em 

psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais.  

Horta (1979, p.38) define a necessidade humana básica como um 

ente concreto e parte do ser humano, este seu habitáculo e os problemas de 

enfermagem são os sinais e sintomas por meio do qual a necessidade se 

manifesta. 

são estados de tensões, conscientes ou inconscientes, resultantes 

dos desequilíbrios homeodinâmicos dos fenômenos vitais [...]. Em 

estados de equilíbrio dinâmico, as necessidades não se 

manifestam, porém estão latentes e surgem com maior ou menor 

intensidade, dependendo do desequilíbrio de suas necessidades 
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básicas, que exijam uma resolução, podendo ser aparentes, 

conscientes, verbalizadas ou não. 

Segundo Mohana (1964, p.31) em quem Horta apóia-se para definir 

os grupos de necessidades básicas, a vida psíquica de um indivíduo 

acontece em três níveis distintos, porém não são separados: o nível 

psicobiológico, o nível psicossocial e o nível psicoespiritual. Cada um desses 

níveis possuem componentes inconscientes, tais como:  

forças que brotam de nossas raízes [...], sem que tenham sido 

introduzidas por uma ação nossa ou estranha a nós [...] existem 

em nós independente de leitura, de educação, de cultura, de meio 

[...] são os nossos instintos [...], impulsos, tendências, 

necessidades fundamentais. 

A respeito disso, Mohana (1964, p.31-2), explica:  

Qualquer homem ou qualquer mulher, mesmo sem nunca ter 

freqüentado escola ou igreja, manifestará a tendência de se 

alimentar, [...] se encontrar sexualmente. [...] Não foi a consciência 

do homem que inventou a fome e a sexualidade. [...] Manifestará a 

tendência de conversar, de conviver socialmente [...] de se afirmar 

perante si, de se valer perante os outros. São instintos do nível 

psicossocial do homem. Brotam de um inconsciente [...] não de 

um estudo premeditado sobre as vantagens e desvantagens da 

sociabilidade e da auto-afirmação. [...] Manifestará a tendência de 

indagar o „porquê‟, o „para quê‟ [...] cogitar sobre o sentido da vida, 

a tendência a se ultrapassar, a se autotranscender, a se contatar 

com uma realidade que satisfaça sua condição de ser aberto e 

incompleto, [...] São instintos do nível psicoespiritual [...] originam-

se nas profundezas abissais do nosso ser [...] todos [os instintos] 

são tendências espontâneas, necessidades fundamentais da 

natureza humana [...]. 

Mohana (1964) afirma que o homem é capaz de realizar a 

sublimação, capacidade de superar as frustrações por não atingir a 

satisfação em um nível inferior, desde que satisfeitos um ou dois níveis 

superiores. Estabelece portanto, que o nível psicoespiritual é superior ao 
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nível psicossocial e este, por sua vez, superior ao nível psicobiológico. 

Dessa forma, caso frustre-se no nível psicobiológico, poderá encontrar 

satisfação nos outros dois níveis. Entretanto, frustrando-se no nível 

psicoespiritual, não encontrará satisfação em lugar algum visto que este é o 

nível capaz de realizar a “sublimação salvadora”. 

Benedet e Bub (1998) trabalharam na formatação de uma 

classificação de diagnósticos com base na Teoria das NHB de Horta (1979), 

escolhida pela familiaridade com os estudantes e profissionais brasileiros e 

nos diagnósticos da North American Nursing Association (NANDA), sem 

contudo se prenderem à estrutura teórica de organização dos diagnósticos 

adotada por aquele grupo. Dessa forma, os diagnósticos da NANDA foram 

modificados na medida da necessidade de adequação à realidade 

vivenciada pelas autoras e organizados conforme a teoria adotada. O 

objetivo das autoras foi oferecer um instrumento que auxiliasse os 

profissionais a identificar e satisfazer as necessidades dos usuários, facilitar 

o processo de aprendizagem e problematizar a prática ao ponto de gerar a 

necessidade de novas pesquisas sobre a temática. Essa classificação 

formulada pelas autoras foi utilizada na construção da nomenclatura 

CIPESC® Curitiba, juntamente com o referencial de Horta (1979). 

 

4.1.2 Necessidades em Saúde 

 

Tomando outra perspectiva, Heller (1998, p.23) propõe uma teoria 

das necessidades baseando-se nos escritos de Karl Marx, adotando 

portanto, a visão materialista de mundo. Ressalta, entretanto, que Marx 

nunca definiu um conceito de necessidades. 

El desarollo de la división del trabajo y la produtividad crea junto 

com la riqueza material, tambiém la riqueza y la multiplicidad de 

las necesidades; pero las necesidades se reparten siempre en 

virtud de la division del trabajo: el lugar ocupado en el seno de la 

división del trabajo determina la estructura de la necesidad o al 

menos sus límites. 
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As compreensão e avaliação das necessidades pode ser feita sob 

três aspectos distintos e complementares: ontológico, ético e político (Heller, 

1996). Do ponto de vista ontológico, as necessidades podem ser 

consideradas reais ou imaginárias, sendo as primeiras as que as sociedades 

manifestam e as últimas resultantes do fetichismo social e da manipulação 

das necessidades por grupos ou indivíduos detentores de poder. Entretanto, 

apenas separar as necessidades em reais ou imaginárias não é uma forma 

conclusiva de analisá-las, visto que no momento em que o indivíduo busca a 

satisfação dessas necessidades primeiramente imaginária, ela torna-se real. 

Há ainda um grupo que defende que as necessidades reais ou imaginárias 

pautam-se em conceitos naturalistas, ignorando o aspecto histórico e 

particular que as determina. Essa discussão toma mais sentido ao avaliar a 

satisfação das necessidades, quando estas são consideradas reais ou 

imaginárias. Em geral, as estruturas de poder somente reconhecem como 

passíveis de satisfação, as necessidades reais, afastando as demandas de 

necessidades irreais ou imaginárias como possíveis de serem satisfeitas ou 

sua satisfação como algo irrelevante. Entretanto, há que se considerar que o 

sujeito responsável por classificar a necessidade sob esse aspecto também 

é um produto social, o que torna a divisão carente de sentido (Heller, 1996). 

Admitir essa divisão é, portanto, admitir que as necessidades irreais 

nunca poderão ser satisfeitas e que as necessidades reais deverão ser 

atendidas. Considerando que existem mais necessidades que capacidade 

de satisfazê-las, deve-se em cada momento criar um sistema para priorizar a 

satisfação de umas em detrimento de outras, o que pressupõe um sistema 

diferente da mera divisão em reais e imaginárias, como por exemplo, através 

do debate público e da participação popular (Heller, 1996).  

Nesse ponto entra o aspecto ético de compreensão das 

necessidades, não considerado quando se avalia o aspecto ontológico. Este 

pressupõe que toda necessidade reconhecida deve ser satisfeita. Do ponto 

de vista ético, nem tudo que é reconhecido é bom, portanto a satisfação está 

relacionada também à condição da necessidade ser boa ou má, para ser 

priorizada e satisfeita. Não basta ser reconhecida para ser satisfeita: a 

necessidade precisa ter um caráter positivo para tornar-se objeto de 



 

 

QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO 50 

satisfação visto que a satisfação de uma necessidade má esbarra na 

necessidade boa do outro sujeito. Mas quem é responsável pela 

classificação ética? A sociedade muda constantemente e seus princípios 

éticos também. Não é viável a criação de um catálogo moral pois isso levaria 

ao que a autora chama de “ditadura das necessidades” oprimindo as 

necessidades individuais em favor de necessidades gerais positivadas em 

um catálogo de normas. Conclui a autora que as necessidades devem ser 

reconhecidas e satisfeitas com exceção daquelas que subjuguem o homem 

a um meio de satisfação para outro homem, por meio da exploração (Heller, 

1996).  

Por fim, resta o aspecto político para compreensão das necessidades. 

Ser real e boa não é suficiente para priorizar a satisfação das necessidades. 

Daí resulta o sistema de necessidade, que elege uma forma de vida 

preferida frente a outras. Essa escolha pautada em valores pode ainda 

sofrer influências. A forma real de satisfação consiste em atender as 

necessidades escolhidas, sem afastar a possibilidade da falsa idéia de 

satisfação, atrelada às necessidades impostas, não autênticas e 

teoricamente insustentáveis (Heller, 1996).  

Vale ressaltar que segundo a autora, todas as formas de manipulação 

infringem a norma de que todas as necessidades reconhecidas e que não 

sejam de exploração de um homem por outro, devam ser satisfeitas (Heller, 

1996).  

Outra classificação proposta pela autora para a compreensão do 

conceito é a histórica-filosófica-antropológica, que divide necessidades em 

duas categorias: necessidades naturais compreendidas como necessidades 

físicas ou necessárias, e as necessidades sociais em um sentido amplo 

(socialmente produzidas). Adiante serão tratadas as diferentes concepções 

do termo necessidades sociais (Heller, 1998). 

Na interpretação de Marx (1844) apud Heller (1998), as necessidades 

físicas são biológicas ou necessidades de conservação das condições vitais, 

também como produto do capitalismo e possuem um caráter econômico 

quando se considera a capacidade de consumo do indivíduo ou grupo. 
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Además, el volumen de las llamadas necesidades naturales, así 

como el modo de satisfacerlas, son de suyo un producto histórico 

que depende, por tanto, en gran parte, del nível de cultura de um 

país y, sobre todo, entre otras cosas, de las condiciones, los 

hábitos y las exigencias con que se haya formado la clase de los 

obreros libres (Heller, 1998, p.30). 

Conclui Heller (1998), que as necessidades naturais referem-se à 

manutenção ou autoconservação da vida e são naturalmente necessárias 

porque através de sua satisfação o homem mantém sua condição de ser 

natural. 

Las necesidades necessárias son aquellas necesidades surgidas 

históricamente y no dirigidas a la mera supervivencia, en las 

cuales el elemento cultural, el moral y la costumbre son decisivos 

y cuya satisfacción es parte constitutiva de la vida normal de todos 

los hombres pertencientes a una determinada clase de una 

determinada sociedad (Heller, 1998, p. 33). 

Portanto, são as necessidades, uma categoria social, manifestas 

individualmente e situam-se entre os desejos e as carências. Os desejos são 

igualmente pessoais mas podem ser inconscientes e não ser totalmente 

verbalizados. As carências são necessidades sócio-políticas que muitas 

vezes se confundem com as necessidades, entretanto são abstrações que 

mostram a relação psicológica, emocional e subjetiva dos sujeitos com as 

necessidades, podendo ser vistas como uma classe de necessidades 

quando considerado seu caráter sócio-político (Heller, 1996).  

Toda necessidade refere-se a um objeto material ou atividade 

concreta, havendo portanto, relação dinâmica entre a necessidade e o objeto 

da necessidade como partes de um mesmo conjunto (Heller, 1998). As 

necessidade não nascem com os indivíduos mas são distribuídas de acordo 

com o status que ele adquire durante a vida. Apenas as necessidades 

biológicas podem surgir por impulso. A estratificação da sociedade 

observada nas épocas pós-modernas foi substituídas por uma liberdade 

manifesta como “possibilidade para”, conferindo um caráter quantitativo 
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atrelado ao menor ou maior valor monetário do objeto de satisfação da 

necessidade (Heller, 1996, p.89-90). 

En la percepción moderna todo el mundo nace libre y dotado por 

igual de razón y conciencia al nacer; nada legitima el atribución 

social de necesidades debe seguir siendo una abstracción. Más 

aún, las necesidades son atribuídas a las personas de acuerdo 

con su grupo de afiliación, pero estos grupos son ahora 

producidos por las instituciones. La atribuición continúa la 

jerarquia dentro de las instituciones sociales y políticas. [...] Tan 

sólo resta la posibilidad de distribuir las necesidades de acuerdo 

con la posición quie la gente ocupa en la jerarquía social; esto es, 

distribuir los mismos tipos de necesidades en calidad, pero en una 

cantidad enteramente diferente [...] La distribuición de 

necesidades es, por tanto, totalmente cuantitativa; puede ser 

monetarizada al completo [...]. 

Surge então a necessidade de poder como a principal necessidade 

(necessidades alienadas), visto que a posição ocupada ou poder exercido 

pelo sujeito é o que determina as demais necessidades dele e dos grupos 

sociais que a ele se sujeitam (ditadura das necessidades) onde até mesmo 

as necessidades relacionadas à mera conservação da vida passam a ser 

centralizadas no poder (Heller, 1996).  

A alienação das necessidades, por sua vez, decorre de quatro 

possibilidades:  

1. O trabalho possui duplo caráter, em todas as sociedades: o 

trabalho abstrato e o trabalho concreto. O trabalho concreto é o 

meio utilizado para se alcançar a finalidade de satisfazer 

necessidades. Quando essa relação meio-finalidade se inverte e o 

produto do trabalho concreto não é suficiente para satisfazer 

necessidades porque para o trabalhador é indiferente ao valor do 

produto gerado pelo seu trabalho, diz-se que o trabalho passou a 

ser executado de forma abstrata, com a única finalidade de 

satisfazer necessidades necessárias no trabalhador. A riqueza 

produzida pelo trabalhador cada vez mais acentua sua pobreza. 

Assim, a produção que deveria atender a satisfação das 

necessidades atende ao acúmulo de capital. Esse aumento 
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quantitativo das necessidades não representa riqueza pois as 

necessidades surgem da força do capitalismo, tornando-se 

necessidades manipuladas. “[...] a reducción del trabajo abstracto 

[...] representa la culminación de la alienacíon del trabajo” (Heller, 

1998, p.60). 

2. A posse de bens gera necessidades infinitas sem que se usufrua 

do objeto, mas sim se acumule valor, quantitativamente. Essa 

valorização do aspecto monetário do bem mostra outra inversão na 

relação quantidade-qualidade. Segundo os escritos de Marx 

analisados por Heller (1998), quantificar necessidades representa a 

alienação do desenvolvimento pois o valor do objeto limita-o como 

objeto de necessidade e limita a criação de novas necessidades. 

3. As necessidades se tornam pobres à medida que são reduzidas e 

homogeneizadas. Para as classes dominantes, isso significa 

reduzir as necessidades à posse e ao dinheiro, cada vez mais. 

Para os trabalhadores, os efeitos da redução e homogeneização 

resultam em trabalhar unicamente para manterem-se vivos, 

privando-se de quaisquer outras necessidades, exceto de sua força 

de trabalho que também é reduzida ao trabalho abstrato. Nem 

mesmo a sua necessidade de trabalhar é satisfeita plenamente. 

4. A generalização filosófica do conceito de interesse demonstra o 

ponto de vista da sociedade burguesa. Ao se estabelecerem 

interesses gerais, as relações sociais se transformam ao ponto da 

sociedade tornar-se mera produtora de mercadorias, característica 

do capitalismo.  

 

Uma das estruturas essenciais ao capitalismo é a estrutura das 

necessidades, pois para funcionar e existir como formação social, o 

capitalismo deve contar com algumas necessidades impossíveis de serem 

satisfeitas e que se criem novas a cada dia. Estas são as chamadas 

necessidades radicais, inerentes ao capitalismo (Heller, 1996). 

Heller (1998) discute os vários sentidos adotados para o termo 

necessidades sociais. Nos escritos de Marx existem alguns usos do termo, 

com sentidos distintos. É pertinente que se faça a diferenciação e se pontue 

quais são os sentidos mais utilizados.  
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O uso mais comum e que implica em conseqüências para a 

organização das instituições políticas e administrativas é o de necessidades 

sociais como aquelas que estão acima dos sujeitos e suas necessidades 

individuais. Nem mesmo referem-se às necessidades pessoais 

generalizadas. Esse conceito implica em algumas conseqüências como as 

apontadas pela autora como a valorização das necessidades sociais em 

detrimento das necessidades pessoais, visto o caráter aparente mais geral 

do termo; a manipulação das necessidades da classe trabalhadora pelas 

classes privilegiadas, em geral constituídas por indivíduos particulares que 

não tem necessidades do tipo das que estão em discussão, também sob o 

argumento de terem validade geral. Como as necessidades podem ou não 

ser reconhecidas e em geral, de fato, quem decide quais são as verdadeiras 

necessidades dos sujeitos são os representantes das necessidades sociais 

(no primeiro sentido apresentado para o termo), podem estes considerar 

como falsas as necessidades da maior parte da população (Heller, 1998). 

Além deste, outros sentidos do termo são adotados. Em alguns 

momentos, Marx referiu-se às necessidades sociais como sinônimo de 

necessidades dos homens socialmente progressivos ou dos homens 

socializados. Em um terceiro sentido, referiu-se às necessidades dirigidas a 

bens materiais em uma sociedade ou classe, como demanda efetiva, ou 

seja, que diferem pela quantidade de mercadorias que satisfarão as 

necessidades necessárias. O quarto e último sentido utilizado para o termo 

refere-se à satisfação social ou comunitária de necessidades que por serem 

produzidas socialmente não podem der satisfeitas fora da sociedade, ou 

seja, sua satisfação só é possível por meio de instituições sociais criadas 

para este fim. A exemplo disso, a autora cita a educação escolar e cuidados 

em saúde (Heller, 1998). 

Melo-Filho (1995) baseado em Marx e Heller, explica o conceito de 

necessidades e suas implicações teóricas. A condição humana define-se na 

socialidade e trabalho, ambos ligados ao domínio da natureza pelo homem, 

na consciência que surge no momento de recusa da ilusão, na liberdade que 

o homem reconhece para escolher o futuro e o progresso, não retornando ao 

seu passado ligado à natureza e a universalidade. A humanidade nasce no 
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momento em que as normas substituem os instintos e essa passagem da 

natureza para a cultura intervém nos processos naturais de vida e morte, 

saúde e doença. Explica ainda o autor sobre a diferença entre homem e 

indivíduo, na visão marxista e helleriana, além da conseqüência do 

capitalismo para o indivíduo. Homem é o ser de pura existência, enquanto 

indivíduo é o ente que desenvolve as forças da essência e transcende a 

particularidade. Ou seja, os indivíduos não são homens que buscam a 

conservação da vida a qualquer preço, todo custo ou de qualquer modo. O 

capitalismo, por sua vez, submete os indivíduos às suas leis como se 

naturais fossem, tornando-os escravos da alienação e inferiores aos 

indivíduos de outras épocas, mais ligados à natureza (Melo-Filho, 1995, p.9). 

Esses conceitos levam à compreensão do conceito de necessidades. 

A satisfação de duas necessidades que segundo Melo-Filho (1995) é um 

desafio contemporâneo: “conservar a vida”, combinando sociedade/cultura e 

natureza e “passar por cima, saltar”, aproximando o homem-particular do 

homem-genérico ou a particularidade da vida cotidiana da universalidade. 

Pensando a saúde na perspectiva de necessidades, pode-se cair no 

erro de atribuir a elas o caráter de necessidade existencial. Entretanto, 

somente o “conservar a vida” seria considerado, excluindo-se tudo que vai 

além de sobreviver, compreendido pela necessidade de “passar por cima”. O 

capitalismo destaca as necessidades alienadas (dinheiro, poder e posse) 

sobre as demais, incluindo nesse rol as NS. Estas, por vezes, se confundem 

com necessidades por serviços de saúde para levar o indivíduo ao estado de 

ausência de doenças (Melo-Filho, 1995). 

Gonçalves (1992) define necessidades utilizando-se de alguns outros 

conceitos. Define homem como sendo o ser natural, que tem necessidades 

por ser natural, em poderes que utiliza para sobreviver e é o que o diferencia 

dos outros animais e tem carecimentos. Na medida em que o homem busca 

a socialidade e historicidade, o carecimento deixa de ser “natural” e passa a 

constituir as necessidades. Portanto, segundo o autor, embora o homem 

precise constantemente referir-se à natureza, suas necessidades não são 

naturais nem tampouco características de um ser abstrato; elas são 
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inerentes ao ser humano (individuais), que é um ser natural e sócio-histórico. 

As necessidades não são fixas pois à medida que se satisfazem as 

primeiras necessidades, outras aparecerão, dada a ampliação e 

diversificação da necessidade e dos instrumentos criados e utilizados para 

satisfazê-la. Por isso são conscientes e essa característica também confere 

às necessidades um caráter histórico: existem em um certo período, numa 

dada sociedade e podem apresentar-se distintas entre grupos. São ainda, 

objetualizadas pois só pode ser definidas na relação com o objeto que a 

satisfaz e que resultam do processo de trabalho como forma de reprodução 

social.  

Em relação às necessidades sociais, Gonçalves (1992) afirma que 

não podem ser confundidas com as necessidades necessárias, pois as 

primeiras referem-se a um conjunto de necessidades da sociedade que 

existem por cima dos sujeitos e são definidas por alguns como se fossem de 

todos. Ainda, ignoram o fato das necessidades necessárias serem 

individuais e no campo da saúde se justificam por seus resultados técnicos. 

A exemplo disso está o consumo de serviços de saúde e serviços médicos, 

reduzindo a saúde ao ato de consumo, privilegiando a doença como objeto 

de trabalho do setor saúde e a saúde como forma de negar a doença. Cada 

vez mais, o uso de dietas, exercícios, alimentos especiais, medicamentos ou 

remédios, entre outros além de reduzirem a questão das necessidades ao 

consumo, reduzem também os indivíduos à necessidade de posse e poder, 

como se isso lhes garantisse a saúde.  

Diante do exposto, fica evidente a contradição existente entre os dois 

referenciais. As NHB permitem o recorte do indivíduo bem como o recorte 

das suas necessidades, reduzindo-as na prática, a processos isolados e 

marcadamente biológicos. Até mesmo as necessidades psicossociais 

propostas pela teoria das NHB limita-se a eventos isolados e que nem 

sempre se articulam com o contexto social e a realidade na qual o sujeito 

está inserido, nem tampouco propõem qualquer transformação nesse 

contexto. Sob o referencial das NS, ou seja, adotando-se o enfoque 

helleriano, as necessidades individuais tornam-se representativas de um 

grupo social, demonstrando na necessidade expressa individualmente, 
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características do grupo social ao qual o sujeito participa. Ainda assim, elas 

não podem ser generalizadas ao ponto de tornar-se comuns a todos os 

sujeitos. Mas sim, dependem diretamente das inserção social do indivíduo 

no seu grupo e nos meios de produção. Dessa forma, não se trata de um 

processo isolado e sim de um complexo emaranhado de características que 

compõem a realidade e diretamente afetarão a produção e satisfação das 

necessidades do indivíduo e do seu grupo social. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho 

exploratório e descritivo, que se utilizou da técnica de estudo de caso para 

coleta de dados de fonte primária e pesquisa documental para coleta de 

dados de fonte secundária.  

O cenário da pesquisa foi o município de Curitiba, capital do Estado 

do Paraná, onde se utiliza a CIPESC® como ferramenta para as consultas 

de enfermagem realizadas na rede municipal de saúde, por meio de sistema 

informatizado que abriga o prontuário eletrônico.  

A população do estudo foi constituída pelos enfermeiros da rede 

municipal de saúde.  

Quanto ao número de participantes ou amostragem, Minayo (2008) 

esclarece que a pesquisa de abordagem quantitativa há necessidade de um 

critério de representatividade numérica que possibilite a generalização dos 

conceitos. Entretanto, na pesquisa de abordagem qualitativa, segundo a 

mesma autora, o que se busca é mais o aprofundamento, a abrangência e a 

diversidade do que a generalização. Para a limitação da amostra em estudos 

qualitativos o instrumento deve admitir a compreensão da homogeneidade e 

da diferenciação, os entrevistados devem ser representativos na 

experiências e expressões do fenômeno que se pretende observar, os 

sujeitos devem constituir grupo relevante e ter os atributos que atendam ao 

que busca o estudo, não se pode desprezar as informações ímpares e não 

repetidas que por vezes explicitam aspectos da lógica interna do grupo, 

deve-se considerar que o número de participantes permita reincidência e 

complementaridade das respostas, entre outros aspectos.  

Para a coleta dos dados de e análise parcial dos resultados, este 

estudo utilizou-se da técnica de estudo de caso. O objetivo na elaboração de 

estudos de caso foi verificar o uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba em 

consultas de enfermagem envolvendo diferentes situações de atendimento a 

crianças. Embora fossem situações cotidianas do atendimento nas Unidades 

de Saúde requerem um olhar apurado e abrangente do profissional.  
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O estudo de caso é uma abordagem compreensiva utilizada na 

pesquisa qualitativa, conforme descreve Minayo (2008, p. 164) e  

utiliza estratégias de investigação qualitativa para mapear, 

descrever e analisar o contexto, as relações a respeito da 

situação, fenômeno ou episódio em questão [...], evidenciam 

relações causais entre intervenções e situações da vida real. 

Embora seja uma abordagem desafiadora, conforme defende Yin 

(2005, p.20), seu uso “surge do desejo de se compreender fenômenos 

sociais complexos”.  

Chizzotti (2009) define caso como uma unidade do todo 

suficientemente significativa para fundamentar julgamentos e intervenções. 

Além de retratar uma realidade, revela aspectos múltiplos presentes em uma 

determinada situação. O autor resume as três fases do estudo de caso, 

sendo a primeira chamada seleção e delimitação do caso onde deve-se 

buscar uma referência significativa de forma que seja possível generalizar ou 

permitir inferências frente a situações similares. O caso deve ser delimitado 

de forma a buscar objetos que permitam compreender uma realidade. Ao 

usar um conjunto de casos, deve-se buscar abranger os diversos aspectos 

do problema. A fase de trabalho de campo busca reunir informações 

comprobatórias e que fundamentem o caso apresentado. Por fim, a 

organização do relatório consiste na constituição dos dados que comprovem 

as descrições e análises, mostrando os múltiplos aspectos do problema, sua 

relevância, seu contexto e as possibilidades de modificá-lo.  

Yin (2005), aponta dois tipos de pesquisas de estudos de caso: os 

estudos de caso únicos e os estudos de caso múltiplos. Os primeiros 

trabalham com um único caso raro, extremo e decisivo suficientemente para 

confirmar, contestar ou estender uma teoria. Pode ainda ser um caso 

representativo e típico do dia-a-dia, um caso revelador ou caso para estudo 

longitudinal. Os segundos, os casos múltiplos, utilizam-se de dois ou mais 

casos onde cada um toma para si pontos específicos da investigação, cada 

caso comporta-se como um estudo completo onde se procuram evidências. 

Segundo o autor, os estudos de casos múltiplos resultam em evidências 
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mais robustas e consistentes. Há que se considerar que os estudos de caso 

múltiplos geram mais benefícios analíticos ainda que ocorram em contextos 

discretamente diferentes. Se resultarem em conclusões comuns, amplia-se a 

capacidade de generalização da descoberta, quando comparado ao estudo 

de caso único (Yin, 2005). 

Deve-se utilizar na sua operacionalização, a lógica da replicação, 

prevendo alcançar resultados semelhantes (replicação literal) ou resultados 

contrastantes (replicação teórica). Essa lógica de replicação é oposta à 

lógica de amostragem pois os estudos de caso, em geral, não devem avaliar 

incidência de fenômenos e sim tratar do fenômeno e seu contexto, tornando 

a lógica da amostragem impraticável (Yin, 2005).  

Yin (2005) sugere algumas etapas na condução do estudo de caso. 

Partindo de uma teoria desenvolvida sobre o fenômeno em estudo 

(pressupostos teóricos) são selecionados os casos e projetada a coleta de 

dados. O número de casos para o estudo múltiplo, visto que a lógica da 

amostragem é inválida, deve atender ao objetivo de estudo do fenômeno. 

São conduzidos os casos múltiplos, cada um como um caso individual, 

resultando no momento da análise em relatórios também individuais. Em 

etapa seguinte, cruzam-se os casos buscando-se as conclusões oriundas 

deles. A partir dessas conclusões encontram-se subsídios para modificar a 

teoria inicial, desenvolver implicações políticas e elaborar as conclusões dos 

casos cruzados.  

Na etapa de análise das pesquisas que utilizam estudos de caso, a 

qualidade é garantida quando o pesquisador baseia-se em todas as 

evidências encontradas, abrange as interpretações concorrentes com os 

achados, foca a análise aos aspectos mais significativos o estudo de caso e 

utiliza seu conhecimento prévio no estudo do fenômeno. 

Nesse contexto, com a finalidade de escolher os casos que 

abrangessem os temas relevantes sobre a saúde da criança, foi realizada 

uma busca simples da produção científica da enfermagem na base de dados 

LILACS, utilizando-se os descritores saúde da criança e enfermagem, sem 

limitação de período ou tipo de publicação.  
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A busca foi realizada antes da escolha dos casos que seriam 

utilizados na coleta de dados e depois, na ocasião da análise dos dados, a 

busca foi atualizada e tabulada. A busca mais recente, realizada em janeiro 

de 2011, localizou 122 referências que foram separadas em grupos de 

temas principais, por meio da leitura dos títulos e quando necessário, dos 

resumos. Foi estabelecido que a publicação entraria para o grupo no qual o 

tema predominasse no trabalho, mesmo que secundariamente pudesse ser 

enquadrado em outro grupo. Foram formados 23 grupos de temas e as 

publicações compreenderam o período de 1985 a 2010. Vale ressaltar que a 

produção científica acerca da infância e os temas que dela emergem são 

muito maiores que esta pequena amostra. O objetivo dessa revisão foi 

apenas elencar os temas mais estudados quando se fala em saúde da 

criança. Com maior ou menos freqüência, os temas encontrados 

representam a vasta área a ser estudada. A distribuição dos grupos, temas 

de cada grupo e quantidade de trabalhos estão representadas na tabela 

abaixo: 

 

Quadro 1 – Grupos de temas da produção científica da Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) a 
partir dos descritores saúde da criança e enfermagem no 
período de 1985 a 2010. 

GRUPOS DE TEMAS 
QUANTIDADE 

DE TRABALHOS 
PERÍODO DE 
PUBLICAÇÃO 

Anais de eventos 21 1990 

Cuidado Materno/Puericultura 11 1985 - 2009 

Cuidar em Enfermagem 11 2002 - 2010 

Criança e Família 9 2011 - 2010 

Formação Profissional 6 1990 - 2008 

Violência 6 1998 - 2010 

Consulta de enfermagem/Diagnósticos de 
enfermagem/Classificações de Práticas 5 1997 - 2009 

Criança com necessidades especiais 5 2007 - 2009 

Educação em Saúde 5 2003 - 2009 

Saúde na escola 5 1989 - 2009 

(continua) 



 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 63 

(continuação) 

GRUPOS DE TEMAS 
QUANTIDADE 

DE TRABALHOS 
PERÍODO DE 
PUBLICAÇÃO 

Urgências/Emergências/ Cuidado clínico e cirúrgico 5 2002 - 2010 

Criança hospitalizada 4 2004 - 2009 

Cuidado Lúdico/Brinquedo terapêutico 4 2003 - 2009 

Documentos 4 1989 - 2007 

HIV/Aids 4 2007 - 2009 

Nutrição 4 2002 - 2010 

Diarréias/IRAs/AIDPI 3 1989 - 2003 

Pesquisa em enfermagem/Metodologias 3 2002 - 2010 

Revisão da produção científica 3 2002 - 2010 

Bioética 1 2009 

Imunização 1 2003 

Parasitoses 1 1991 

Práticas complementares 1 2002 

TOTAL 122 1985 - 2010 

 

A partir desta relação de temas, foi possível prosseguir na escolha 

dos casos para a coleta de dados.  

Os casos utilizados para o instrumento de coleta de dados são parte 

de dois estudos anteriores, sobre necessidades de saúde, do mesmo grupo 

de pesquisa: Limites e possibilidades dos sistemas de saúde locais no 

reconhecimento e enfrentamento das necessidades de saúde da população: 

o PSF no município de São Paulo e Competências avaliativas do enfermeiro 

para o reconhecimento e enfrentamento das necessidades de saúde das 

famílias. Ambos foram apreciados e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da EEUSP, sob protocolos 563/2006 e nº 740/2008, 

respectivamente. 

O primeiro foi desenvolvido no município de São Paulo e contou com 

a participação de todos os membros de algumas equipes de PSF do distrito 

Capão Redondo e Butantã. Algumas unidades de saúde e equipes foram 

selecionadas para participar da pesquisa e respondendo à pergunta central 
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da entrevista, descreveram situações do cotidiano da Unidade de Saúde que 

envolvesse questões relacionadas ao tema NS.  

O segundo projeto teve Curitiba como cenário e contou com a 

participação de enfermeiras da rede municipal de saúde do município, que 

atuam na atenção primária. Da mesma forma, às entrevistadas foi solicitado 

que relatassem situações cotidianas que versassem também sobre o tema 

NS. 

Todos os casos foram transcritos na íntegra, lidos e dentre eles, 

selecionados todos os que trouxessem situações que envolviam crianças. 

Em seguida, foram submetidos a tratamento conforme orienta Bourdieu et al. 

(2003), “aliviando” o texto dos vícios de linguagem e expressões que 

poderiam confundir o leitor que não teve contato com o texto na íntegra. 

Entretanto, não foram substituídas palavras nem transformadas informações. 

O que se procedeu foi na recomposição de informações de casos 

semelhantes (mesmo contexto social, mesma condição da criança e da 

família) formulando assim um caso baseado em uma ou mais realidades. 

Isso foi necessário visto que os textos originais não traziam informações tão 

complexas quanto necessárias, visto que foram gerados por entrevistas que 

tinham como objetivos principais, reconhecer NS de uma forma mais ampla.  

Como o número de casos relatados que envolviam crianças foi 

pequeno, optou-se por utilizar os casos relatados por todos os profissionais 

da equipe de saúde, não sendo possível priorizar os relatados apenas dos 

enfermeiros. Dessa forma buscou-se garantir a diversidade de situações 

para a posterior coleta de dados do atual estudo. 

Foram selecionados 16 casos que contavam situações envolvendo 

crianças e que foram agrupados conforme a temática predominante. Os 

casos semelhantes foram recompostos, gerando cinco casos bastante 

complexos, buscando-se abranger as temáticas mais recorrentes no 

atendimento às crianças, de acordo com a revisão da produção científica 

realizada e descrita anteriormente: cuidado materno, puericultura, relação da 

criança com a família, violência, assistência de enfermagem, educação em 

saúde, cuidado clínico, nutrição, imunização, entre outros que aparecem nos 
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casos como pano de fundo para a situação apresentada. Foram ainda 

considerados dados oriundos dos próprios casos e que não apareceram na 

revisão por se tratarem de temas mais relacionados à família como o uso de 

álcool e drogas pelos responsáveis pela criança. Além disso, buscou-se 

abranger nos casos selecionados, dados que pudessem remeter o 

entrevistado às macrocategorias: classe social (representada pela inserção 

social dos pais da criança), gênero, etnia e geração (Egry, 1996).  

Ao final do processo de formatação, foram gerados cinco estudos de 

caso aos quais os enfermeiros deveriam selecionar diagnósticos e 

intervenções de enfermagem pertinentes ao relato, dispostos em uma 

listagem que respeitou a organização da última versão publicada da 

nomenclatura CIPESC® Curitiba, organizada em grupos de necessidades 

afetadas. 

Em síntese, os casos relatam os seguintes contextos: 

Caso 1 – Filhos de mulher usuária de drogas - Descreve a situação 

de uma família formada pela mulher e quatro filhos, que vivem com 

dificuldades sócio-econômicas graves. A mãe é ex-detenta, prostituta 

e usuária de álcool e drogas. As crianças encontram-se 

negligenciadas nos cuidados de saúde e desenvolvimento.  

Caso 2 – Cuidado domiciliar da criança na situação de doença 

crônica - Família negra constituída pelo casal e três filhas. Moram em 

um cômodo cedido e uma das crianças sofre de uma síndrome rara e 

degenerativa, é dependente de cuidados integrais e de 

oxigenoterapia. 

Caso 3 – Sexualidade ou violência sexual? - Menina de 11 anos que 

procurou a unidade de saúde relatando que queria engravidar. A 

equipe percebe que ela está se prostituindo, descobre que tem sido 

violentada por membros da família desde os 9 anos de idade e tenta 

estabelecer vínculo para oferecer assistência. 
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Caso 4 – Necessidade identificada no domicílio - Criança com 

seqüela de meningite está desnutrida em virtude das dificuldades 

financeiras que a família enfrenta além do despreparo da mãe, 

principal cuidadora, em prestar os cuidados necessários. 

Caso 5 – O significado do choro - Criança apresentando choro de 

pavor. Mãe relata que o pai colocou filme de terror para a criança 

assistir. Equipe suspeita de violência.  

 

A opção por apresentar estudos de casos múltiplos foi feita com base 

na complexidade dos relatos apresentados e diversidade de situações 

vivenciadas pelas famílias e profissionais. Além disso, avaliar situações 

focadas traria ao enfermeiro entrevistado a possibilidade de pensar a 

situação como uma consulta de enfermagem realizada na unidade de 

Saúde, onde temas principais motivam a consulta mas estão sempre 

imersos em um contexto mais amplo e complexo.  

Após finalizada a escolha dos casos, seguiu-se na elaboração do 

instrumento para coleta de dados primários.  

Para a construção do instrumento de coleta de dados, foram 

percorridas várias etapas. O instrumento deveria ser construído de tal forma 

a permitir a aplicação aos entrevistados via web, por meio de página.  

Um especialista da área de informática e construção de websites 

orientou a construção do instrumento afim de torná-lo mas ágil e objetivo.  

Dentre as orientações, a necessidade de construir um instrumento 

prático e intuitivo, que não dependesse de conhecimentos amplos em 

informática por parte dos pesquisados e pudesse ser respondido no menor 

tempo possível, um leiaute agradável e objetivo e um banco de dados 

possível de ser recuperado em planilhas Excel e submetido à análise 

posterior.  

Foi elaborado um esboço em editor de texto contendo o raporte, 

conceituação de necessidades de saúde conforme referencial teórico 

adotado na pesquisa, instrumento para caracterização dos entrevistados, 
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instruções para preenchimento do instrumento e o conteúdo em si, 

constituído pelos casos e a base de diagnósticos e intervenções da 

nomenclatura CIPESC® Curitiba. Esta foi reduzida de forma que 

permaneceram apenas os diagnósticos que guardavam relação com a 

temática dos casos, tornando a árvore mais curta e objetiva. A idéia era de 

que os entrevistados lessem cada caso apresentado e selecionassem os 

diagnósticos e intervenções pertinentes, como se estivessem atuando em 

uma consulta de enfermagem.  

Além disso, foram formulados campos no instrumento para que os 

entrevistados pudessem assinalar outras necessidades percebidas/ 

reconhecidas e que não constam da base (Apêndice 3). Isso se fez 

necessário para que os próprios entrevistados sugerissem outros 

diagnósticos, ainda que não tivessem sido formulados seguindo a 

metodologia de construção de diagnósticos de enfermagem. Posteriormente, 

esses diagnósticos sugeridos poderão ser analisados sob a óptica da 

metodologia de construção de diagnósticos e formatados de forma 

adequada. 

Nem todos os pesquisados que responderam que existiam outras 

necessidades, descreveram quais seriam. Foram sugeridas, no conjunto dos 

cinco estudos de caso, oito necessidades além das identificadas pela 

nomenclatura CIPESC® Curitiba, que estão descritas e discutidas 

posteriormente. 

Em uma segunda fase desse instrumento, foi proposto ao 

entrevistado que descrevesse sucintamente um caso vivenciado que esteja 

relacionado a situações de violência contra a criança (Apêndice 4). Da 

mesma forma, foi proposto que diagnósticos e intervenções de enfermagem 

fossem indicados para o caso relatado.  

A última etapa consistiu em campo aberto para que o entrevistado 

escrevesse algo que considerasse importante para o estudo.  

Além dos contatos indicados pela SMS, o estudo utilizou-se da 

técnica de amostragem do tipo bola-de-neve, onde cada entrevistado indica 

um ou mais sujeitos para participar do estudo. Por meio desse canal, 
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obtivemos a indicação de 11 novos endereços de enfermeiros que poderiam 

participar do nosso estudo e não constavam da listagem inicial. 

Esse esboço de instrumento foi submetido à teste por uma enfermeira 

que atua na AB, na ESF. O objetivo desse teste foi avaliar se o conteúdo do 

instrumento era pertinente e estava relacionado às situações vivenciadas no 

cotidiano da atuação do enfermeiro na AB. Não foi possível, nesse primeiro 

teste, avaliar a usabilidade do instrumento, visto que este ainda se 

encontrava em formato de texto corrido, muito diferente do que seria sua 

versão final.  

Da análise resultou algumas observações, tais como:  

 Os textos de e-mail, abertura, termo de consentimento e enunciados 

foram considerados adequados e compreensíveis; 

 Foi apontada uma ordem de relevância dos casos, diferente da ordem 

apresentada, considerando o detalhamento e situação descrita; 

 Foram apontados os três casos mais relevantes; 

 A etapa de descrever um caso vivenciado foi considerada como uma 

ótima oportunidade para recolher casos, observar condutas e 

posteriormente discutir em grupo; 

 

Como pontos positivos, o instrumento foi considerado interessante e 

bem estruturado. Os casos refletem o que é visto no cotidiano do 

atendimento em Unidades Básicas de Saúde de regiões mais carentes: 

famílias desestruturadas, grande quantidades de crianças por família, maus-

tratos, risco para violência doméstica e para desnutrição, etc. Ensejou o 

questionamento das condutas, julgamentos e a própria prática profissional. 

Como ponto negativo, o instrumento foi considerado cansativo no 

formato apresentado (texto corrido), mas posteriormente, quando na versão 

final, acreditava-se que ficaria mais prático e fácil de responder. 

Não foram sugeridas alterações no instrumento, entretanto, diante 

dos comentários oferecidos, procedeu-se na reorganização dos casos na 

ordem sugerida, conforme critério de relevância para a área. Ainda assim, 
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manteve-se os cinco casos, para que no teste final pudesse ser decidida 

pela manutenção desse número ou de apenas os casos considerados mais 

relevantes.  

O esboço foi encaminhado para o especialista em informática 

responsável pela confecção do instrumento em formato web. O site foi 

desenvolvido em linguagem ASP.NET, com Framework 3.5 e o banco de 

dados utilizado foi o MySQL 5.1.30. A área administrativa do instrumento 

permitiu a exportação dos relatórios com as respostas dos entrevistados. 

Ainda na área de administração do site foi possível acessar alguns dados 

estatísticos quanto ao preenchimento do instrumento; gerenciar e envio de 

e-mails para os usuários cadastrados e cadastrar usuários para efetuar 

testes.  

Após a finalização da construção do instrumento e diversos testes 

realizados pela pesquisadora, o instrumento foi submetido ao teste piloto 

com três enfermeiros da rede municipal de Curitiba que não participariam do 

processo oficial de coleta de dados. O link de acesso ao instrumento foi 

encaminhado aos enfermeiros juntamente com um questionário para 

avaliação do instrumento. De uma maneira geral o instrumento foi bem 

aceito exceto pela sua extensão. Os enfermeiros avaliaram o instrumento 

como longo e cansativo, o que provocou uma mudança importante no seu 

formato.  

Mantendo a mesma estrutura e conteúdo original, o instrumento foi 

dividido em cinco novos instrumentos, contendo dois casos cada um, e que 

seriam encaminhados para cinco grupos distintos de enfermeiros. Os casos 

foram encaminhados dois a dois para os entrevistados que puderam realizar 

a leitura e acessar a lista de diagnósticos em intervenções de enfermagem 

disponíveis na nomenclatura CIPESC® Curitiba, optando por aqueles que 

consideram pertinentes a cada caso. Foi sugerido que fossem indicados 

cinco diagnósticos e cinco intervenções para cada diagnóstico mas alguns 

entrevistados apontaram um número maior.  
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Quadro 2 – Distribuição dos grupos de pesquisados e respectivos 
instrumentos e casos oferecidos a cada grupo 

GRUPO INSTRUMENTO CASOS 

1 Instrumento A 
Filhos de mulher usuária de drogas 

Cuidado domiciliar de criança na situação de doença crônica 

2 Instrumento B 
Cuidado domiciliar de criança na situação de doença crônica 

Sexualidade ou violência sexual? 

3 Instrumento C 
Sexualidade ou violência sexual? 

Necessidade identificada no domicílio 

4 Instrumento D 
Necessidade identificada no domicílio 

O significado do choro 

5 Instrumento E 
O significado do choro 

Filhos de mulher usuária de drogas 

 

Cada instrumento ficou com seu próprio site de gerenciamento o que 

permitiu o reenvio independente de cada instrumento nos casos de pouco 

retorno das respostas.  

Antes de ser iniciada a coleta de dados, foi encaminhado via malote 

da SMS Curitiba, uma carta para 412 enfermeiros da rede, contendo 

informações sobre a pesquisa e informando que dentro de poucos dias, cada 

enfermeiro receberia em seu e-mail o link para participar do estudo. Foi 

disponibilizado um endereço de e-mail para que os enfermeiros entrassem 

em contato, caso não recebessem o link e quisessem participar da pesquisa 

e 11 enfermeiros entraram em contato pedindo que o link fosse enviado.  

Inicialmente, o link de acesso ao instrumento foi encaminhado para 

220 endereços de eletrônicos, divididos nos cinco grupos, dos quais 64 

mensagens retornaram após o primeiro envio por erro no endereço ou caixa 

de mensagem cheia. Os endereços que retornaram foram revisados e cerca 

de 20 puderam ser recuperados e reenviados após corrigidos erros de 

digitação. Foram feitos cinco encaminhamentos do instrumento com 

intervalo médio de 20 dias entre cada envio. Os e-mails indicados pelos 

participantes que solicitaram a inclusão no estudo foram inseridos à medida 

que foram sendo indicados, dando-se preferência aos instrumentos dos 
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grupos com menos retorno de respostas. Entre o quarto e quinto reenvio do 

link do instrumento, foi enviada uma mensagem por e-mail contendo 

informações sobre o projeto e justificando o estudo. O objetivo dessa 

mensagem era esclarecer e sensibilizar os enfermeiros que receberiam o 

instrumento para participarem da pesquisa. Ao final da coleta, foram obtidas 

28 respostas que foram submetidas à tratamento e análise conforme será 

descrito em capítulo posterior. 

Participaram da coleta de dados 28 enfermeiros que trabalham na 

Rede Municipal de Saúde de Curitiba, sendo 25 mulheres e 3 homens. 

Predominam profissionais entrevistados com idade entre 41 e 51 anos, 

casados ou que vivem com companheiros e que recebem renda mensal de 

até 10 Salários Mínimos. Com relação à formação acadêmica, tanto 

enfermeiros recém formados quanto enfermeiros com mais tempo de 

formação participaram da pesquisa, sendo que exercem a profissão pelo 

tempo semelhante ao de formação acadêmica e a maioria trabalha em 

apenas um emprego. Quanto aos cursos de especialização, todos os 

entrevistados responderam ter formação complementar, predominando os 

cursos de especialização lato sensu. Apenas sete entrevistados trabalham 

na AB há mais de 11 anos e nos últimos cinco anos, apenas um entrevistado 

não trabalhou diretamente na assistência de crianças. Mais da metade dos 

entrevistados participa de grupos de discussão sobre o SUS em seus locais 

de trabalho e 22 enfermeiros entrevistados participam de reuniões de 

planejamento da assistência de enfermagem em seus locais de trabalho ou 

em entidades ligadas à Enfermagem. 

Embora a seleção fosse aleatória, sete dos nove distritos sanitários 

de Curitiba foram representados com a participação de pelo menos um 

entrevistado, com exceção dos Distritos da Matriz e CIC.  

Quanto ao uso da CIPESC®, 21 entrevistados responderam que 

utilizam a CIPESC® nas consultas de enfermagem realizadas na Unidade 

de Saúde e dentre esses, apenas três não receberam qualquer treinamento 

para o uso da ferramenta. Os demais entrevistados que somam o número de 

sete, não utilizam a CIPESC® embora quatro deles tenha sido treinado para 
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isso. Os entrevistados descreveram que o treinamento oferecido para uso da 

CIPESC®, para alguns, foi na própria Unidade de Saúde e para outros, em 

cursos de atualização disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Curitiba. Alguns enfermeiros entrevistados participaram do 

processo de implantação da CIPESC® e do curso de especialização 

desenvolvido e oferecido pela SMS em conjunto com a Universidade Federal 

do Paraná, na ocasião da implantação da CIPESC®. 

Como todos os enfermeiros da Rede Municipal foram convidados a 

participar da pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão tiveram que ser 

aplicados após a resposta ao instrumento. O pesquisado deveria atender, no 

mínimo, a dois dos seguintes requisitos: 

a) trabalhar na AB do Município de Curitiba; 

b) trabalhar ou ter trabalho nos últimos 5 anos com assistência à 

criança na AB; 

c) utilizar ou já ter utilizado a ferramenta CIPESC® nas consultas de 

enfermagem; 

d) ter recebido algum tipo de treinamento para utilização da 

ferramenta CIPESC®. 

 

Todos os pesquisados que efetivamente participaram do estudo 

enquadraram-se nos critérios de inclusão propostos. 

Após encerrado o período de coleta de dados que foi de junho a 

agosto de 2010, os resultados foram tabulados em planilha Excel e 

submetidos à tratamento e análise com base nos referenciais adotados por 

este estudo. 

Embora não se trate de uma análise quantitativa estatisticamente 

relevante, serão apresentados alguns dados numéricos com intuito de 

informar resultados e proporções entre as respostas. 

Os dados secundários que constituíram a caracterização do cenário e 

lista de diagnósticos e intervenções da CIPESC® são oriundos de fontes 

documentais, tais como sites de dados epidemiológicos e estatísticos e 

outras publicações. 
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Os dados estatísticos foram acessados por meio de páginas oficiais 

dos principais institutos que trabalham com dados populacionais e 

geográficos, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Banco de 

Dados do Sistema único de Saúde (DATASUS), entre outros. 

Ainda que se tivesse interesse em utilizar alguma ferramenta de 

análise estatística de dados, a quantidade de dados gerada não justificou a 

adoção de tais ferramentas. A estatística tornou-se irrelevante dada a 

abordagem qualitativa da pesquisa. Em alguns momentos, dados numéricos 

de freqüência são apontados sem que com isso deseje-se fazer qualquer 

inferência de relevância estatística. Optou-se por apresentar os dados 

utilizando-se de critérios numéricos para apresentação (por exemplo em 

relação aos grupos de necessidades ordenados por quantidade de 

intervenções que geraram), apenas como forma de organizar e apresentar 

os dados de maneira uniforme. Em outros momentos, principalmente em 

respostas divergentes, a freqüência é apontada como forma de demonstrar 

que não se tratou de uma opinião compartilhada por todo o grupo, mas sim 

de uma opinião discrepante em relação à demais. O fato de ser discrepante, 

entretanto, não a exclui da análise geral dos dados, visto que qualquer 

informação gerada na pesquisa de abordagem qualitativa é fundamental na 

compreensão da lógica interna do grupo (Minayo, 2008). 

Todos os preceitos éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa foram resguardados. Este estudo foi 

apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Enfermagem da USP sob protocolo 829/09 e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da SMS de Curitiba, sob protocolo 69/09 (Anexos 1 e 2). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO INFANTIL DE 

CURITIBA E AS POLÍTICAS DE SAÚDE 

6.1.1 Perfil epidemiológico 

 

Por perfil epidemiológico entende-se a combinação entre os 

determinantes do processo saúde-doença que conformam o perfil de 

reprodução social e os resultados desse processo, como os potenciais de 

fortalecimento e desgaste aos quais os indivíduos estão submetidos, no 

contexto de grupo social. Avaliados isoladamente, cada um dos fatores 

permite compreender as causas do adoecimento sob a perspectiva da 

multicausalidade. Utilizando-se da combinação dos determinantes é que se 

pode traçar as ações de monitoramento e vigilância necessários para 

interferir qualitativamente nos processos de desgaste dos grupos sociais 

(Fracolli, Bertolozzi, 2001). 

Estudar as NS das crianças curitibanas implica em perceber antes de 

tudo, em que contexto essas crianças e suas famílias produzem e 

reproduzem suas vidas. Daí a necessidade de buscar os fenômenos e 

contradições existentes na realidade objetiva que as acolhe. Além disso, as 

políticas de atenção às crianças não estão desvinculadas dos contextos 

regionais, nacional e mundial, sejam de ações voltadas para a melhoria de 

condições de vida, saúde ou educação. 

A caracterização do cenário da pesquisa, o município de Curitiba, foi 

realizada seguindo-se a proposta da TIPESC em seus dois primeiros 

momentos que são a captação e a interpretação da realidade objetiva. Para 

tanto, utilizou-se o instrumento proposto pela Teoria e sua proposta 

metodológica de visualizar as três dimensões de um dado fenômeno, com a 

finalidade de clarificar a relação e as possíveis contradições existentes entre 

elas, sem desconsiderar, entretanto, a totalidade do fenômeno estudado 

(Egry, 1996). 
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6.1.1.1 Organização administrativa e perfil demográfico 

 

Curitiba, Capital do Estado do Paraná, localiza-se na Região 

Geográfica Metropolitana de Curitiba e ocupa uma área de 435 quilômetros 

quadrados (Figura 1). É o maior município da Região metropolitana, formada 

por 26 municípios que ao longo dos últimos anos vem desenvolvendo ações 

conjuntas para solucionar problemas comuns, como os relacionados ao 

transporte e ao saneamento (Curitiba, 2010b). 

 

MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 2002 

 

Figura 1 – Região Metropolitana de Curitiba, Curitiba – 2002 

Fonte: IPPUC (2008) 
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Em uma área de 434,967 Km2, atualmente está dividida em nove 

administrações regionais (Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, 

Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade), formadas pelos 75 bairros do 

município (Figura 2).  

 

ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE CURITIBA – 2005 

 

Figura 2 – Administrações Regionais de Curitiba, Curitiba – 2005 

Fonte: IPPUC (2008) 
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A população residente no ano 2000 era de 1.587.315 habitantes, com 

predominância das mulheres (52%). Segundo dados do Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2010), a totalidade da 

população é considerada urbana, embora existam pequenas regiões de 

sítios e áreas de cultivo e criação de animais.  

A projeção do número de habitantes para o ano de 2009 apontou um 

crescimento populacional e uma distribuição por faixa etária conforme se 

observa na tabela abaixo. O grupo formado por crianças de 0 a 9 anos soma 

248.847 crianças, que representa 13,44% da população (Brasil, 2010b). Os 

dados iniciais do senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2011b) realizado no ano de 2010 mostram uma população de 

1.746.896 pessoas, um pouco menor que a estimativa para 2009.  

 

Tabela 1 – População residente, por faixa etária e sexo, Curitiba – 2009 

FAIXA ETÁRIA MASCULINO FEMININO TOTAL 

Menor 1 10.491 10.036 20.527 

1 a 4 46.345 44.587 90.932 

5 a 9 69.530 67.858 137.388 

10 a 14 72.781 71.168 143.949 

15 a 19 77.766 75.727 153.493 

20 a 29 168.966 171.144 340.110 

30 a 39 154.188 163.284 317.472 

40 a 49 122.426 140.959 263.385 

50 a 59 86.128 106.089 192.217 

60 a 69 46.747 62.490 109.237 

70 a 79 22.219 34.846 57.065 

80 e + 8.469 16.969 25.438 

Ignorada - - - 

Total 886.056 965.157 1.851.213 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas. IPARDES, 2010 
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A pirâmide etária (Figura 3) apresenta características de populações 

que caminham para o envelhecimento e com visível desproporção entre 

homens e mulheres em idades avançadas (Brasil, 2010b). 

 

PIRÂMIDE ETÁRIA – PROJEÇÃO POPULACIONAL PARA CURITIBA – 2010 

 

 

Figura 3 – Pirâmide etária, projeção populacional para Curitiba – 2010 

Fonte: IPPUC (2008) 

 

A densidade demográfica do município, em 2009, foi estimada em 

4.197,74 habitantes/km2. Em 2008, o IPARDES (2010) apontou predomínio 

de habitantes com cor de pele branca (77,58%), seguida da cor parda 

(17,15%), cor preta (4,69%), amarela (0,36%) e indígena (0,16%). 

A taxa de natalidade do município vem decrescendo ao longo dos 

últimos 15 anos, embora o número de nascidos vivos tenha aumentado entre 

2007 e 2008 em 1000 nascimentos. A taxa de natalidade do município por 

1000 habitantes em 2008 foi de 13,86, pouco menor que a taxa apresentada 

pelo Estado do Paraná (14,25). Quanto à taxa de fecundidade total, 

indicador que representa o número médio de filhos nascidos vivos que uma 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 80 

mulher tem ao longo do seu período reprodutivo, o município apresentou em 

2000, o indicador igual a 1,74. Entretanto, ao avaliar o mesmo indicador por 

faixa etária, verifica-se que as adolescentes de 15 a 17 anos concentram 

grande parte dos nascimentos, apresentando uma taxa de fecundidade de 

6,39. A esperança de vida ao nascer da população curitibana foi estimada no 

ano de 2000 em 71,57 anos (IPARDES, 2010). 

O número de mulheres em idade fértil (10-49 anos), estimado para o 

ano de 2009 foi de 622.282, representando 64,5% da população feminina no 

município (Brasil, 2010b). 

A taxa de crescimento anual da população curitibana estimada para o 

período de 2006 a 2009 foi de 1,2%, maior que a taxa do Estado do Paraná 

(0,9) e do Brasil (0,8) para o mesmo período (Brasil, 2010b). 

No ano de 2008, o total de nascidos vivos foi de 25.329 sendo que 

3.710 (14,64%) nascimentos referem-se a mães adolescentes (IPARDES, 

2010). Em 2010, dados preliminares apontam para 25.282 nascidos vivos 

sendo que 24,49% dos nascimentos foram considerados de risco ou alto 

risco, sob os seguintes critérios: baixo peso ao nascer, prematuridade, más 

condições ao nascer, menos que quatro consultas de pré-natal realizadas, 

mãe entre 16 e 19 anos de idade (risco) e menores de 16 anos (alto risco), 

mãe usuária de drogas, baixa escolaridade materna e história de três ou 

mais filhos (Curitiba, 2010a). 

Em relação às taxas de mortalidade, no ano de 2008 a mortalidade 

geral foi de 5,74 óbitos para cada mil habitantes. O número difere bastante 

quando se verifica para o mesmo ano a taxa de mortalidade igual a 9,83 

para menores de 1 ano de idade para cada mil nascidos vivos. A mortalidade 

materna foi de 59,23 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos (IPARDES, 

2010).  
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6.1.1.2 Condições econômicas das famílias curitibanas 

 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 

(IPPUC), os dez bairro onde mais se instalaram novos estabelecimentos de 

indústria, comércio e serviços em Curitiba, no ano de 2009 fora: Centro, 

Boqueirão, Água Verde, CIC, Batel, Portão, Sitio Cercado, Cajuru, Xaxim e 

Rebouças. Desde o ano de 2003, houve pouca variação em relação a este 

ranking, o que demonstra o maior crescimento desses bairros e 

consequentemente da regional administrativa onde estão localizados. Estes 

bairros concentram-se nas regionais Matriz, CIC e Boqueirão (IPPUC, s.d).  

Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD), no 

ano de 2007 na Região Metropolitana de Curitiba, 51,6% dos domicílios 

possuíam crianças menores de 16 anos, índice pouco acima do nacional que 

foi 50,5%. Do total de famílias com crianças de zero a seis anos de idade, 

32,6% viviam em 2007 com uma renda per capta de 1/2 a 1 salário mínimo, 

24,1% viviam com dois salários mínimos per capta, 20,2% viviam com até 

1/2 salário mínimo e 18,5% viviam com dois ou mais salários mínimos. 

Segundo critérios do IBGE, consideram-se pobres as famílias cujos 

membros vivem com até 1/2 salário mínimo de renda per capta. No 

panorama nacional, 30,0% dos brasileiros vivem nestas condições sendo 

que 19,6% viva à época da pesquisa com renda familiar de até 1/4 de salário 

mínimo. Para as crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade, a 

proporção de pobres chega a 46%. A Região Sul brasileira apresenta os 

menores indicadores de pobreza (17,8%) entre os adultos e (30%) entre 

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos de idade (IBGE, 2008). 

A população em idade ativa (pessoas com 10 anos ou mais de idade) 

no ano 2000 era de 1.328.398 habitantes, divididos em 699.706 (53%) 

mulheres e 628.692 (47%) homens. Entretanto, a população 

economicamente ativa (pessoas ocupadas ou desocupadas) totalizava 

828.717 pessoas, divididas em 458.807 (55,3%) homens e 369.910 (44,7%) 

mulheres. Percebe-se aqui a menor inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, embora elas predominem enquanto população em idade ativa 

(IPARDES, 2010). 
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Lavinas (2007) afirma que a inserção da mulher no mercado de 

trabalho depende de um conjunto de serviços tais como escolas, creches, 

saneamento básico, entre outros. Esses serviços, por sua vez, dependem de 

investimento público, gerando uma dependência entre a possibilidade de 

trabalho para a mulher e os investimentos realizados nessas áreas. 

Apontados pela autora, outros fatores que contribuem para melhorar a 

remuneração das mulheres são: possuir máquina de lavar (indicador indireto 

de existência de água e esgotamento), a presença de uma mulher inativa no 

domicílio, com que divide o trabalho domestico e as responsabilidades, a 

existência de escolas e creches que permitem uma jornada de trabalho 

maior e por fim um maior nível de escolaridade.  

Os principais indicadores sociais apontam para um bom desempenho 

do município. O Índice de Desenvolvimento Econômico para o Município 

(IDHM), no ano 2000 foi 0,856, ocupando a primeira posição dentre os 

municípios do Estado do Paraná e a 17a posição no ranking nacional. O 

indicador de Educação (IDHM-E) foi o mais alto dentre os três componentes 

do indicador municipal, com um índice igual a 0,946 (IPARDES, 2011). 

Comparativamente, em 2010, ou seja, dez anos depois, o Brasil apresentou 

um IDH igual a 0,699, ocupando o 73o lugar no ranking mundial (PNUD, 

2010).  

O Estado do Paraná faz uso do Índice IPARDES de Desenvolvimento 

Social (IPDM) que avalia a situação dos municípios paranaenses nas três 

principais áreas de desenvolvimento econômico e social (emprego, renda e 

produção agropecuária, educação e saúde). É expresso em números entre 0 

e 1 e quanto mais próximo de 1, melhor é o desempenho do município. No 

ano de 2008, esse indicador foi de 0,8509 para o município de Curitiba, 

considerado um desempenho alto (IPARDES, 2011). 

O Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) agrega indicadores de 

escolaridade dos pais, cobertura vacinal e de pré-natal e acesso à educação 

infantil, e contribui para a formulação de políticas públicas direcionadas às 

crianças. Em 2004, o IDI do Brasil foi 0,67, a região sul e o estado do 

Paraná, respectivamente, apresentaram 0,73 e 0,72, considerados 
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indicadores médios de desenvolvimento. Em Curitiba, o indicador não 

apresentou grande variação entre 1999 e 2004 mas em relação aos outros 

municípios do Estado e do país, desceu muitas posições no ranking. No 

ranking estadual, passou 34o em 1999 para 116o em 2004 e no ranking 

nacional, passou deixou a 488a posição em 1999 para ocupar a 1165a 

posição em 2004. Houve queda na cobertura vacinal e no percentual de 

crianças matriculadas na pré-escola, contrário ao que ocorreu com os 

municípios que ocuparam as melhores posições em relação aos anos 

anteriores (UNICEF, 2006). 

O índice de Gini mede o grau de desigualdade segundo a renda per 

capta dos indivíduos, representado por valores entre 0 e 1, sendo a menor 

desigualdade quanto mais perto de 0 e maior a desigualdade quanto mais 

perto de 1. O Brasil, no ano de 2009 apresentou um indicador igual a 0,509. 

A Região Sul teve o melhor desempenho dentre as regiões brasileiras com 

indicador igual a 0,407 (IBGE, 2011a). Entretanto, dados do ano 2000 

disponíveis para o município de Curitiba, apontavam para um indicador igual 

a 0,590, ocupando o 31o lugar no ranking estadual (MPEP, 2011) e 

demonstrando que a desigualdade na distribuição de renda é marcante no 

município.  

Outro ponto relevante que é fruto de políticas públicas é o trabalho 

infantil. Segundo Minayo (2007), o trabalho infantil é também uma forma de 

violência estrutural. A legislação brasileira proíbe que crianças menores de 

14 anos trabalhem em qualquer ocupação. A PNAD realizada em 2001 

apontou que 5.482.515 crianças entre 5 e 17 anos trabalhavam. Destas, 

40% tinham menos de 14 anos e grande parte trabalhava em atividades 

agrícolas. Cerca de 77% do trabalho infantil no campo não é remunerado. 

Nos centros urbanos, 16% das crianças realizam atividades domésticas não 

remuneradas e outras tantas trabalham nos setores de indústria, comércio e 

serviços, até mesmo como ambulantes. Exemplifica a autora, que no estado 

do Maranhão a mesma pesquisa apontou o maior índice de crianças 

trabalhando (22%) e é também o estado com piores indicadores de 

desigualdades sociais e desnutrição infantil. Segundo dados do IBGE 

(2008), o trabalho ilegal de crianças no Brasil sofreu queda entre os anos de 
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2002 e 2007, em cerca de 500 mil crianças que deixaram de trabalhar. As 

crianças trabalhadoras representam 6,6% da população de 5 a 15 anos de 

idade do Brasil. Em geral, iniciam no trabalho antes dos 9 anos mas estima-

se que apenas 0,9% das crianças que trabalham tenham entre 5 e 9 anos de 

idade. Há um expressivo número de crianças que desempenham atividades 

domésticas, seja no próprio lar ou em outro domicílio e crianças que 

trabalham em via ou área pública. A contribuição financeira das crianças 

trabalhadoras no rendimento familiar chega ao máximo de 30%, a despeito 

do prejuízo causado na freqüência escolar. 

A Região Sul do Brasil, em 2009, foi a terceira região do país em 

número de trabalhadores de 5 a 17 anos de idade, concentrando cerca de 

16% do indicador nacional. Nessa mesma faixa etária, há uma relação de 

1,6 meninos para cada menina trabalhadora (IBGE, 2009). 

Em Curitiba, a Fundação de Ação Social (FAS) é responsável pela 

organização da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, 

mas o compromisso é partilhado entre as esferas governamental, não 

governamental e privada, contando com a participação de membros da 

sociedade civil que acompanham a aplicação dos recursos e formulação e 

avaliação de políticas públicas (FAS, 2011). 

Dentre os prejuízos do trabalho infantil está a evasão escolar e 

atrasos no desenvolvimento. Além disso, algumas formas de trabalho como 

a inserção no tráfico de drogas, forma de trabalho considerada intolerável 

pela Organização Internacional do Comércio, às submete a outros riscos 

sociais e outras situações de violência. A exploração sexual e a 

escravização, também intoleráveis, ainda persistem em algumas localidades. 

Para burlar a legislação, empresas terceirizam atividades para o âmbito 

familiar nas quais as crianças participam dessas atividades Há um esforço 

nacional para a erradicação do trabalho infantil e já logrou êxito, reduzindo 

em 35% a mão de obra infantil, entre os anos de 1992 e 2001. Esse êxito, 

entre outros, é atribuído ao ECA. (MInayo, 2007). 
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6.1.1.3 Educação 

 

A rede de ensino de Curitiba estava composta, em 2009, por 870 

equipamentos, dentre os quais 389 eram creches, 518 pré-escolas, 451 

escolas de ensino fundamental, 194 escolas de ensino médio e 132 escolas 

de educação especial. Esta última, no mesmo ano, tinha 3.936 alunos 

matriculados, sendo que mais da metade das matrículas eram em escolas 

privadas (IPARDES, 2010). 

 

ESCOLA MUNICIPAL E CMAE EM CURITIBA – 2010 

 

Figura 4 – Escolas municipais e CMAE em Curitiba 

Fonte: IPPUC, 2008 
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Em relação à alfabetização, 67,1% das crianças de 5 a 9 anos e 

98,9% das crianças de 10 a 14 anos estão alfabetizadas (Brasil, 2010b). 

Entre a população de 15 anos ou mais de idade a taxa de analfabetismo foi 

de 3,4, menor que o indicador do Estado do Paraná para o mesmo ano que 

foi de 9,5. A concentração maior de analfabetos em Curitiba estava entre os 

maiores de 50 anos de idade. Por outro lado, o analfabetismo funcional 

apresentou taxa de 12,14 para o mesmo ano com cerca de 25% entre 

crianças de 10 a 14 anos de idade. As taxas de abandono escolar 

levantadas no ano de 2008 foram 0,3 para as quatro primeiras séries do 

ensino fundamental e 4,2 para as quatro séries finais do ensino fundamental. 

 

Tabela 2 – Crianças e adolescentes matriculados em escolas no ano de 
2009, por diferentes níveis de ensino e níveis de administração, 
Curitiba – 2009 

  CRECHES 
PRÉ-

ESCOLA 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MÉDIO TOTAL 

Pública 

Federal 90 38 521 1888 2537 

Estadual - - 100593 60190 160783 

Municipal 18385 10912 98251 - 127548 

Total 18475 10950 199365 62078 290868 

       

Privada Privada 9502 12253 48928 18195 88878 

       

TOTAL GERAL 27977 23203 248293 80273 379746 

Fonte: IPARDES, 2010. 

 

A ocorrência da evasão escolar nas quatro séries finais do ensino 

fundamental coincidem com o elevado indicador de analfabetismo funcional 

para a mesma faixa etária (IPARDES, 2010). 

Ao comparar o número estimado de crianças com idade entre zero e 

14 anos para o ano de 2009 e o número de matrículas oferecidas em 

creches, pré-escolas e ensino fundamental, constata-se um déficit de cerca 

de 90.000 vagas. Por outro lado, o número de adolescentes matriculados no 

ensino médio supera a estimativa de 2009 para o número de habitantes na 
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faixa etária entre 15 a 19 anos, o que pode significar a presença de cerca de 

3.000 adultos jovens maiores de 19 anos cursando o ensino médio.  

Foi observado pala PNAD (IBGE, 2008) que há uma relação entre 

rendimento familiar e freqüência à escola. A Região Sul do Brasil apresenta 

uma taxa de freqüência em creches de crianças de 0 a 3 anos de idade de 

40,6 nas famílias onde a renda per capta é superior a três salários mínimos 

conta apenas 12,4 nas famílias com rendimento mensal de até 1/2 salário 

mínimo per capta. Nas outras faixas etárias ocorre a mesma situação. Essa 

diferença é caracterizada pela inserção das crianças no ensino privado, 

embora seja um direito da criança e da família e dever do Estado prover 

vagas em creches.  

Dados fornecidos pela PNAD realizada em 2007 mostram que há uma 

tendência nacional de melhor qualificação das mulheres sobretudo em 

cursos de ensino superior. Isso também aparece nos dados referentes aos 

cargos de dirigentes, onde ainda que as mulheres não ocupem a maioria dos 

cargos, em algumas regiões brasileiras como no Norte e Nordeste, esse 

quadro vem se alterando gradativamente devido ao diferencial de 

escolaridade que é mais favorável às mulheres. Esse fato contradiz os 

aspectos culturais que direcionam o olhar para a supremacia masculina em 

regiões de culturas tradicionais. Por outro lado, demonstrando a existência 

da desigualdade social no Brasil, ainda existe um número expressivo de 

mulheres que não sabem ler e escrever, coincidindo com os dados dos 

outros países da America Latina (IBGE, 2008). 

A escolaridade dos chefes de família está relacionada com o bem 

estar das crianças, seja pela ambiência cultural ou pelo aumento das 

oportunidades, potencialidades, direitos de escolha e participação nos 

processos de desenvolvimento possibilitados pelo melhor nível de instrução. 

A própria inserção precoce da criança na educação infantil impacta em sua 

vida futura (UNICEF, 2006). 

Estudo realizado por Jobim e Aerts (2008) mostrou que há uma 

relação entre baixa escolaridade materna e a mortalidade infantil por causas 

evitáveis, sobretudo quando a escolaridade é menor que três anos. Outros 
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autores (Geib et al., 2010) pressupõem que as mães com maior 

escolaridade apresentam melhores condições sociais e econômicas, 

favorecendo o acesso aos bens e serviços além de acesso aos 

conhecimentos sobre cuidados infantis. 

 

6.1.1.4 Condições de moradia e saneamento Básico 

 

Em relação ao abastecimento de água, 98,6% recebem água por rede 

geral, 1% utilizam água de poço e apenas 0,4% utilizam outras fontes de 

abastecimento; 75,7% da população é atendida por redes de esgotos mas 

23,9% ainda depositam os desejos residenciais em fossas, valas, rios ou 

outros escoadouros. O percentual de 0,4 domicílios não tem instalação 

sanitária. Quanto ao destino do lixo, 99,5% dos moradores do município 

contam com a coleta do lixo e os demais dão destinos diversos ao lixo 

produzido em suas residências (Brasil, 2010b). Esse indicador é bastante 

positivo para Curitiba frente aos indicadores nacionais. A PNAD (IBGE, 

2008) mostrou que apenas 54,5% dos domicílios brasileiros com crianças de 

até 6 anos de idade possuíam todos os serviços de saneamento básico 

simultaneamente. A relevância da análise da oferta de saneamento básico 

para população está na ocorrência de diarréias, doenças responsáveis por 

um número expressivo de óbitos infantis.  

 

6.1.1.5 Perfil de morbidade e mortalidade 

 

Em relação à atenção hospitalar, no ano de 2009 ocorreram 159.921 

internações sendo que as principais causas de internação em Curitiba, 

conforme capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID) foram: 

gravidez, parto e puerpério (14,7%), lesões por causas externas (10,6%), 

doenças do aparelho circulatório (10,5%), transtornos mentais e 

comportamentais (9,2%), doenças do aparelho respiratório (8,8%), doenças 

do aparelho digestivo (7,5%) e neoplasias (5,5%). Cerca de 57% dos partos 

no ano de 2008 foram cesárea, com discreto aumento ao logo dos últimos 
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anos e 14,6% dos partos foram em jovens de 10 a 19 anos de idade. Este 

indicador sofreu queda de 5% desde o ano de 1999 (Brasil, 2010b). 

As principais causas de óbitos, em 2008, foram: doenças do aparelho 

circulatório (30,2%), neoplasias e tumores (21,0%) e óbitos por causas 

externas (15,4%). Os indicadores de mortalidade por causas selecionadas 

indicam que em segundo lugar encontram-se os óbitos por agressões que 

em 2008 foi responsável por 42,1 casos por 100.000 habitantes e cresceu 

cerca de 60% em seis anos (Brasil, 2010b). 

Dentre as causas de óbitos, as doenças do aparelho circulatório 

(30,2%), as neoplasias (21%) e as causas externas de morbidade e 

mortalidade (15,4%) são as três principais para a população curitibana. As 

afecções do período perinatal representam 58,7% das causas de óbito nos 

menores de 1 ano. Os óbitos por neoplasias e por causas externas 

representam 17,6% cada entre os óbitos das crianças de 1 a 4 anos de 

idade. Para as crianças de 5 a 9 anos, as causas externas representam 

38,9% dos óbitos seguida pelas neoplasias (17,6%) (Brasil, 2010b). 

Segundo dados da OMS, as causas de mortalidade infantil para 

menores de 5 anos no mundo e nas Américas dividem-se em causas 

neonatal e pós-natal. Relacionadas ao óbito neonatal, as causas 

predominantes são prematuridade ou baixo peso, infecção neonatal, trauma 

ou asfixia ao nascer, anomalias congênitas, tétano neonatal e diarréia. Para 

o Brasil, são apontados indicadores apenas para prematuridade ou baixo 

peso, infecção neonatal e anomalias, sendo as duas primeiras causas com 

indicadores menores que os mundiais e das Américas e para anomalias, o 

indicador é maior que o mundial mas menor que o indicador das Américas. 

Dentre as causas mundiais de óbitos pós-natais estão as diarréias, 

pneumonias, malária, acidentes, HIV/AIDS e sarampo, sendo que a OMS 

apresenta para o Brasil apenas os dados referentes aos acidentes. Este 

indicador, a exemplo das anomalias como causa de óbito neonatal, é maior 

que o mundial e menor que o indicador das Américas. Os dados 

apresentados para o Brasil, referentes a diarréia e pneumonias não estão 
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divididos entre neonatal e pós-natal, mas ainda assim, são menores que os 

indicadores mundiais e das Américas (WHO, 2008). 

Sobre a desnutrição, Benguigui, Cunha e Silva (2006, p.30) afirmam 

que:  

a desnutrição continua sendo a causa registrada de um número 

variável de mortes em crianças menores de cinco anos, mas 

estima-se que esteja associada a um numero muito maior de 

mortes atribuído principalmente a doenças infecciosas e 

respiratórias. Entre essas mortes, a desnutrição constitui um fator 

de risco crítico determinante do agravamento do quadro clínico e 

predispõe a criança a uma maior mortalidade. 

 

Embora os indicadores sejam elevados, desde a década de 1990 a 

mortalidade infantil foi reduzida em 20% principalmente devido à redução na 

mortalidade por diarréia e infecções respiratórias. Ainda assim, para se 

alcançar o que foi estabelecido nas Metas de Desenvolvimento do Milênio, é 

necessário acelerar o ritmo de queda entre 2000 e 2015 para se alcançar a 

redução em 2/3 do que foi registrado em 1990. 

Observa-se que entre os países do continente Americano, o número 

absoluto de óbitos infantis não acompanha os indicadores. O Brasil 

concentra um número elevado de mortes de crianças integrando o grupo de 

42 países responsáveis por 90% da mortalidade infantil. Entretanto, não se 

encontra entre os países com pior indicador. Diante disso, os autores 

afirmam que a redução da mortalidade só se dará efetivamente com ações 

focadas nos locais onde ocorre o maior número de mortes (em número 

absoluto), resultando em uma magnitude de redução. Além disso, é 

importante observar que a mortalidade se distribui de maneira desigual entre 

os países e dentro deles. A média nacional esconde as áreas geográficas e 

grupos populacionais mais vulneráveis. Dessa maneira, os planos de ação 

nacionais devem focar as áreas de risco para mortalidade e áreas de 

número elevado de óbitos. Isso não só reduzirá o indicador global como 

reduzirá a desigualdade entre regiões geográficas e grupos populacionais.  
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Uma ampla cobertura de pré-natal é preconizada pela OMS e 

referendada pela OPAS e MS como forma de evitar a mortalidade perinatal, 

que representa metade da mortalidade infantil no Brasil. Combinado com a 

cobertura vacinal, essas medidas permitem aferir a condição da criança no 

primeiro ano de vida. Atribui-se uma maior cobertura de pré-natal quanto 

maior for a escolaridade da gestante, dada sua compreensão sobre os 

direitos de atendimento durante a gestação (UNICEF, 2006).  

Entre as crianças, as principais causas de internação segundo 

capítulos do CID foram, para os menores de 1 ano, as afecções do período 

perinatal (46,7%) e doenças do aparelho respiratório (20,7%), que somaram 

67,4% do total de causas de internação para esse grupo. Entre as crianças 

de 1 a 4 anos, as doenças do aparelho respiratório (33,9%) e aparelho 

genitourinário (14,5%) somaram 48,4% das internações. A taxa de 

hospitalização de crianças menores de 5 anos por pneumonia é de 8,1 por 

1.000 nascidos vivos. Para as crianças de 5 a 9 anos de idade, a primeira 

causa de internação corresponde a infecções do aparelho respiratório com 

35% de internações e a segunda maior causa foi por lesões decorrentes de 

causas externas (13,1%) (Brasil, 2010b). 

A cobertura vacinal em menores de 1 ano no município ultrapassa 

95% para BCG, hepatite b, poliomielite e tríplice viral. Em 2009, 95,7% das 

crianças curitibanas estava com o esquema vacinal básico em dia (WHO, 

2008). 

 

6.1.1.6 Equipamentos e recursos humanos em saúde 

 

O número total de leitos por 1000 habitantes no ano de 2009 era 3,4 

em todo o município, sendo que 1,9 leitos por 1000 habitantes estavam 

vinculados ao SUS. Esse dado não inclui leitos complementares (Brasil, 

2010b). 

A força de trabalho em saúde no município para o ano de 2009 

contava com 37.400 vínculos profissionais, distribuídos nas diferentes áreas 
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de atuação em saúde. Deste total, 21.835 (58,38%) vínculos atendiam ao 

SUS (Brasil, 2010b). 

Em todo o município, a força de trabalho em enfermagem era 

composta em 2009 por 8.508 vínculos profissionais divididos nas três 

categorias profissionais da enfermagem. Ressalta-se que do total de 

vínculos de profissionais da área de enfermagem, mais de 85% representam 

postos de trabalho do SUS (Brasil, 2010b). 

A força de trabalho em saúde no Brasil está abaixo dos indicadores 

internacionais. A força de trabalho da enfermagem no Brasil é de 29,1 

profissionais por 10.000 habitantes enquanto o indicador das Américas é de 

54,9 profissionais por 10.000 habitantes. Os médicos somam 16,9 

profissionais por 10.000 habitantes no Brasil contra 22,9 profissionais por 

10.000 habitantes na Regional das Américas (WHO, 2010). 

Considerando a população estimada pelo IBGE para 2009 e o número 

de vínculos no setor saúde, Curitiba apresenta uma relação de 159,5 

vínculos profissionais para cada 10.000 habitantes. A relação entre médicos 

e habitantes chega a 78,8 vínculos de profissionais médicos para cada 

10.000 habitantes, número bastante acima dos indicadores nacionais e 

internacionais. 

A população do município contava em 2009 com uma cobertura de 

49% pelas equipes de PACS e PSF. Este indicador apresentou crescimento 

entre 2004 e 2006, sobretudo pelo aumento das equipes de PSF mas vem 

decrescendo nos últimos três anos com a diminuição da população atendida 

pelo mesmo programa. A média mensal de visitas realizadas por família é de 

0,08 e a cobertura de consultas de pré-natal é de 97,4% (Brasil, 2010b). 

No ano de 2010, o número de crianças inscritas no Programa de 

Saúde da Criança do município teve um aumento discreto em relação aos 

anos anteriores, exceto pela faixa etária de 6 a 9 anos enquadradas no 

grupo Risco ao Nascer, que apresentou um aumento de 91% no número de 

crianças cadastradas, comparando-se o último trimestre de 2009 e último 

trimestre de 2010 (Curitiba, 2010a). Esse crescimento no número de 

inscrições não tem relação como qualquer política específica de 
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cadastramento, nem com outro evento que pudesse explicá-lo até o 

momento.  

A rede de atenção à saúde era constituída em 2007 por 70 hospitais e 

clínicas e 121 Unidades Municipais de Saúde, conforme dados da SMS 

disponibilizados pelo IPPUC. No total, contava com 6.829 leitos hospitalares 

dos quais 3.771 eram vinculados ao SUS (IPPUC, 2008). A rede municipal 

de saúde, conforme dados de 2008, era constituída por 50 Unidades 

Básicas, 51 Unidades de Saúde da Família, 8 unidades de urgências 

médicas, 1 Unidade de Saúde da Família e Especializada, 11 Unidades 

Especializadas, 1 Hospital Municipal, 1 Laboratório Municipal, 9 CAPS 

municipais e 4 conveniados e 5 residências terapêuticas, totalizando 137 

equipamentos municipais de atenção à saúde e 4 conveniados (IPPUC, 

2008). Conta, ainda, com 131 equipes de Saúde da Família, 1.149 Agentes 

Comunitários, totalizando um corpo funcional de 6.321 servidores (Curitiba, 

2009). 

Dados da SMS mostraram que em 2010 o serviço municipal contava 

com 763 enfermeiros, 19 técnicos de enfermagem, 2.558 auxiliares de 

enfermagem, 1.140 médicos, 607 odontólogos, 228 técnicos em higiene 

dental, 51 nutricionistas, 44 fisioterapeutas, 31 farmacêuticos, 12 

fonoaudiólogos e 5 terapeutas ocupacionais (Curitiba, 2010a). 

Diante do cenário apresentado e das perspectivas de atenção à 

saúde da criança no Brasil e no mundo, percebe-se que a visão de mundo 

que orienta as ações da OMS e dos governos locais ainda não se pautam 

nos mesmos conceitos adotados pela Saúde Coletiva, numa perspectiva 

materialista histórica e dialética. Entende-se que esta visão de mundo é 

capaz de explicar os processos de desgaste aos quais as populações ou 

grupos sociais estão submetidos e buscar soluções pautadas na realidade 

(Egry, 2006). Tal forma de pensar afastaria as normatizações e protocolos 

idealizados por estudiosos das morbidades, como se fossem ocorrências 

desconectadas dos sujeitos (necessidades sociais) e passariam a compor 

orientações para uma prática profissional apoiada na realidade local, nos 

perfis epidemiológicos e nas necessidades da população (NS).  
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No âmbito nacional, a queda acentuada dos coeficientes de 

mortalidade infantil (especialmente relacionada a doenças infecciosas), 

subnutrição infantil e estabilização dos indicadores de obesidade infantil 

acompanharam a diminuição das desigualdades regionais mas ainda em 

diferentes proporções. Os programas de imunização, amamentação e 

alojamento conjunto já foram apontados como programas de maior efeito na 

promoção da saúde da criança. Aliado a estes, o estado nutricional é 

determinante na diminuição da mortalidade materna infantil e a melhora da 

nutrição das crianças foi percebida ao longo dos anos como conseqüência 

da educação materna, ampliação da cobertura dos serviços de saúde, 

expansão das redes de saneamento básico, mudanças nos padrões de dieta 

(inclusive com o aumento do tempo de amamentação). Uma nutrição 

adequada gera menos episódios de infecções, especialmente intestinais, 

uma das principais causas de óbito infantil. (Victora et al., 2011a) Por outro 

lado, o processo de transição política e econômica ao qual o Brasil vem 

passando nos últimos 30 a 40 anos, ainda apresenta alguns pontos que 

merecem destaque: o número elevado de cesarianas (primeiro lugar no 

ranking mundial), aplicação indevida da alta tecnologia, altos índices de 

obesidade, além de altos indicadores de consumo de álcool e ocorrência de 

violência (Kleinert e Horton, 2011). 

A expansão da atenção primária e dos programas de Agentes 

Comunitários de Saúde (PAC) e PSF [atualmente ESF], além dos programas 

de transferência de renda, aumento de salários, investimentos em educação 

(sobretudo das mães), redução da taxa de fecundidade, tudo isso aliado às 

iniciativas do setor saúde e mudanças sociais e econômicas favoreceram a 

redução dos indicadores de mortalidade infantil. Muitos países se utilizam do 

indicador formado pela razão entre o coeficiente de mortalidade infantil e a 

renda per capta, o que no Brasil já se aproxima de valores esperados para 

países com desempenho favorável (Victora et al, 2011a). 

Lavinas (2007) comparou o gasto social brasileiro nos programas de 

transferência de renda com a provisão de serviços públicos universais, tais 

como habitação e saneamento. Entende a autora que esses serviços são 

indispensáveis à redução das desigualdades e ao aumento do bem estar. Os 
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programas de caráter assistencial, com transferência direta de recursos 

monetários às famílias tiveram um forte crescimento do período avaliado 

entre os anos de 2001 e 2004, nos níveis federal e estadual. Os gastos com 

saneamento básico e habitação diminuíram em 45,8% e em nível municipal, 

os gastos com educação mantiveram-se estáveis.  

Apesar do crescimento dos programas, observa-se um déficit de 

cobertura que afeta gravemente os grupos mais vulneráveis, mostrando não 

ser este o melhor meio de combate à miséria, ao menos isoladamente. 

Como exemplo, em 2004, dos 10% mais pobres da população, 48% das 

famílias eram constituídas por casais com filhos. Destes, metade eram 

contemplados pelo benefício. Outros 37% das famílias eram monoparentais, 

com filhos, o que significa que a renda familiar era de apenas um adulto. 

Dentre estas famílias, 2/3 não eram contempladas por nenhum tipo de 

programa. Isso representa mais de 1.600 milhão de famílias. Essa 

desvantagem afeta principalmente as crianças, pela falta de perspectiva 

futura (Lavinas, 2007). 

Para as famílias que foram contempladas, a avaliação do impacto da 

renda dos programas não revelou melhora na cobertura dos serviços 

básicos mas apontou para um crescimento de 100% de domicílios dispondo 

de telefonia celular, que na visão da autora, amplia oportunidades de 

ocupação, promove inclusão e reduz vulnerabilidades. Por outro lado, a 

renda recebida tem financiado a carga tributária gerada pelo consumo deste 

bem e o aumento na arrecadação tributária, por sua vez, não foi aplicado 

nos serviços públicos e sim na amortização de dívidas públicas (Lavinas, 

2007). Dessa forma, os avanços alcançados no conjunto das ações ainda 

carecem de sincronismo e objetividade para modificar substancialmente os 

indicadores e as condições de vida e saúde da população.  

Verifica-se que políticas de saúde existem, estratégias de atenção 

são estabelecidas em todos os momentos, direcionamentos aos serviços de 

saúde e outros serviços integrados também fazem parte dos planos 

governamentais. A própria consolidação do SUS como resultado do projeto 

da Reforma Sanitária comprovam o avanço político-jurídico ao qual o país se 
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submeteu ao longo das últimas décadas e aponta para a necessidade de 

mudança do modelo atual de atenção para um novo paradigma que 

considere a dimensão coletiva do processo saúde-doença, renovando as 

práticas assistenciais (Egry et al., 1999). 

Em Curitiba, também se reconhecem a queda dos principais 

indicadores e de forma bastante marcante. Curitiba encontra-se entre os 

municípios de melhor desempenho frente a indicadores como morbidade e 

mortalidade infantil, imunização, educação, além de indicadores de 

condições sociais tais como IDH e Gini. Da mesma forma, a força de 

trabalho em saúde representa um quantitativo bastante favorável frente a 

outras localidades brasileira e mundiais.  

Chaves (2010) comenta a organização do SUS em Curitiba e seus 

avanços, apontando que atualmente este apresenta-se como um sistema 

integrado, hierarquizado, regionalizado e resolutivo para as questões que 

emergem dos indicadores epidemiológicos. Entretanto, ainda existe um 

grande desafio em transformar o enfoque das intervenções para uma 

perspectiva voltada às NS das famílias e usuários do sistema.  

Isso se deve ao fato de que os dados epidemiológicos disponíveis 

atendem muito mais aos referenciais da epidemiologia clássica, 

hegemônica, que se caracteriza pelo reducionismo, ou seja, reduz as 

necessidades em meros fenômenos, e na definição de fatores de risco, ao 

invés de serem pautadas na epidemiologia crítica, transformadora, que não 

se reduz a conceitos convencionais e hegemônicos mas apóia-se no 

pensamento científico emancipador tendo as necessidade da população 

como ponto de referência (Fonseca e Bertolozzi, 1997).  
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6.1.2 Políticas de Saúde 

6.1.2.1 Organização dos serviços e atenção à saúde da população infantil 

 

A atenção à saúde da população curitibana está organizada em 

protocolos técnicos e manuais, disponíveis aos diferentes profissionais que 

integram as equipes de saúde. Ao todo, a SMS conta com 26 protocolos e 

manuais que regulam a assistência em saúde e organização dos serviços no 

município, excluindo-se normas técnicas e manuais de execução de 

procedimentos (Chaves, 2010).  

Dentre as principais ações realizadas em 2010 pela SMS para 

promover a saúde da criança, destacam-se: capacitação de conselheiros 

tutelares, profissionais da saúde e da educação, oficinas para tratar do tema 

da diminuição da mortalidade infantil, implantação da triagem auditiva 

neonatal, revisão do protocolo de atenção à saúde da criança, entre outras. 

A Rede de Proteção à criança e adolescente em situação de risco para 

violência recebeu destaque em sua atuação durante o ano: promoveu a 

manutenção do sistema de notificação e acompanhamento dos casos 

suspeitos e confirmados de violência contra a criança realizadas pelas 

unidades de saúde, escolas, centros de educação infantil, hospitais e demais 

órgãos ligados à FAS, foram realizadas reuniões sistemáticas com os 

parceiros da rede, foi mantida a capacitação continuada das instituições 

parceiras, somando mais de 900 pessoas de Curitiba e mais de 600 de 

outros municípios capacitadas pelas ações da Rede, foram desenvolvidas 

atividades de sensibilização para o tema da violência em todo o município, 

com participação total de mais de 16.000 pessoas, entre outras (Curitiba, 

2010a). 
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Destacam-se os programas e protocolos relacionados direta ou 

indiretamente ao Programa de Saúde da Criança no município: 

 Atendimento inicial ao portador de HIV em Unidades Básicas de 

Saúde: embora o protocolo preconize a testagem e monitoramento de 

filhos de mães comprovadamente infectadas pelo HIV, não existem 

procedimentos específicos previstos para crianças (Curitiba, 2007);  

 Crescendo com saúde: tem a finalidade de padronizar as condutas 

nos casos de doenças respiratórias na infância, visto que se trata da 

patologia que motiva 50% das consultas ambulatoriais, 25% dos 

internamentos e 9,5% dos óbitos de menores de 14 anos (Curitiba, 

2000).  

 Programa Mãe Curitibana – Planejamento familiar, Pré-Natal, 

Parto, Puerpério e Assistência ao Recém-Nascido e Protocolo de 

Emergências e Urgências em Obstetrícia nas Maternidades 

Vinculadas ao Programa: Desde março de 1999, tem como objetivo 

primeiro a melhoria na qualidade de pré-natal em todos os aspectos, 

aumentando a qualidade e segurança do atendimento às gestantes e 

às crianças de Curitiba. Integra ações de planejamento familiar e 

protocolo de atenção em situações de urgências obstétricas. O 

programa Mãe Curitibana é considerado o maior responsável pela 

queda dos índices de mortalidade infantil e redução expressiva dos 

casos de AIDS em crianças, devido à implantação das medidas de 

prevenção da transmissão vertical. Propõe ações multidisciplinares 

em um sistema integrado onde a porta de entrada para o atendimento 

é a Unidade Básica de Saúde. Cada categoria profissional tem seu rol 

de ações direcionadas para a atenção da gestante, que são definidas 

a partir de critérios objetivos descritos no protocolo. As intervenções 

propostas são baseadas em sinais indicativos de riscos para 

intercorrências (Curitiba, 2005a).  

 Rede de Proteção à criança e adolescente em situação de risco 

para violência: estruturada com a participação de entidades dos 

diversos setores que atendem crianças, essa iniciativa tem por 
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objetivo reduzir o problema da violência infra-familiar, intervir em 

situações geradoras de conflitos e maus tratos, oferecer atendimento 

às famílias, tanto para agressores quanto para agredidos e sobretudo, 

conhecer o problema e construir maneiras de enfrentamento. A Rede 

de Proteção construiu o trabalho sob nova concepção, permitindo a 

todo tempo a inclusão de novos parceiros e novas iniciativas 

governamentais ou não governamentais. Não implicou em 

investimentos significativos mas em uma mudança de paradigma: o 

olhar dos profissionais precisou ser mudado e a percepção para 

diagnosticar precocemente situações de risco, mais acurada. A 

integração dos programas e recursos existentes foi a chave da 

mudança. A partir de uma situação de violência identificada por 

qualquer profissional (professor, educador, médico, pedagogo, 

enfermeira, psicólogo, dentista e outros), desencadeia-se um 

processo de busca de informações que permitam avaliar a situação 

de risco e classificá-lo em leve, moderado ou grave. Para os casos 

leves, é preenchido um protocolo de acompanhamento e 

encaminhado para as instituições em que a criança mantém contato, 

além da orientação da família. Nos casos mais graves, além do 

protocolo, são comunicados os órgãos oficiais como Conselho 

Tutelar, Serviço de Apoio aos Vitimizados (SAV) e encaminhada a 

vítima a um serviço de saúde. A liberação da criança só ocorre após 

garantida a sua proteção pelo Conselho Tutelar. Existe uma 

preocupação especial em relação ao sigilo das informações. O 

acompanhamento de cada integrante da rede ocorre conforme sua 

competência: à saúde cabe diagnosticar e encaminhar casos aos 

serviços de saúde mental, à educação cabe o acompanhamento 

pedagógico da vítima na tentativa de minimizar dados decorrentes da 

violência e integração dos pais/família em grupos de orientação e 

acompanhamento; ao serviço social cabe o acompanhamento nos 

casos em que as condições precárias de vida das famílias são os 

potencializadores da violência doméstica. Em 2004 foram realizados 

1986 atendimentos sendo que 92,3% relativos à violências doméstica 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 100 

e no primeiro semestre de 2005, 995 notificações contra crianças e 

adolescentes de Curitiba sendo 85,2% referentes a violência 

doméstica (Curitiba, 2008).  

 Saúde Mental: busca orientar os profissionais da saúde para uma 

prática pautada pelo modelo de atenção numa visão bio-psico-sócio-

espiritual, promovendo a recuperação, autonomia, reinserção social e 

reabilitação, além dos cuidados específicos para cada patologia, 

incluindo aquelas que se apresentam na infância (Curitiba, 2002).  

 Protocolo Integrado de Atenção à Saúde Bucal: organiza a 

atenção à saúde bucal na AB, estabelecendo fluxos e normas de 

atendimento, especialidades, ações de promoção da saúde e 

informações sobre cada ciclo vital (Curitiba, 2004);  

 Livro Saúde e Prevenção nas Escolas: a publicação conta sobre a 

experiência do programa de mesmo nome que tem por objetivo fazer 

a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis por meio da 

distribuição de preservativos nas escolas, ações de educação sexual 

e parceria com as unidades de saúde, regionais, pais e professores 

(Curitiba, 2005b).  

 Manual de Fluorterapia: informativo para profissionais sobre a 

prática da fluorterapia em assistência individual e coletiva, para todas 

as idades (Curitiba, 2006b);  

 Cartilha da Criança – Meninos e meninas: traz informações sobre o 

nascimento da criança, orientações sobre aleitamento materno, 

alimentação saudável, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, informações sobre educação e violência contra a 

criança, saúde bucal e imunização (Curitiba, s/d);  

 Protocolo do Programa de Atenção Nutricional: direcionado às 

pessoas com necessidades especiais de alimentação: tem o objetivo 

de promover a atenção nutricional e cuidados gerais a pacientes com 

necessidades especiais de alimentação, nas diferentes idades. 

Abrange desde o diagnóstico, até a implantação e monitoramento do 
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esquema nutricional realizado pelas Unidades de Saúde (Curitiba, 

2011b);  

 Programa Nascer em Curitiba: Trata-se do monitoramento das 

crianças com risco ao nascer e risco evolutivo, direcionando as ações 

como atendimento priorizado nas Unidades de Saúde e Visitas 

Domiciliárias que permitem ao profissional de saúde orientar a família 

a respeito dos cuidados, vacinas e aleitamento materno. Publicação 

em formato de cartilha com informações sobre cuidados de saúde, 

amamentação, alimentação e higiene, direcionados ao recém-nascido 

(Curitiba, s/d); 

 Pacto pela Vida: Trata-se do esforço para a redução da mortalidade 

infantil através de um conjunto de ações compartilhadas entre a SMS 

e governo do Estado (Curitiba, 2011a);  

 Programa de Suplementação Nutricional: atende crianças menores 

de 6 meses usuárias das Unidades Básicas de Saúde que não 

recebem aleitamento materno por contra-indicação. É distribuída 

mensalmente uma fórmula láctea à base de leite de vaca, que varia 

conforme sua idade. A inclusão no programa e monitoramento é 

realizado pela UBS (Curitiba, 2011b).  

 

A participação popular na elaboração das políticas municipais é 

marcada pelas Conferências Municipais de Saúde que acontecem a cada 

dois anos. Este processo participativo define políticas que norteiam as 

intervenções em saúde e atendem as necessidades de saúde dos 

indivíduos, comunidade e da população como um todo (Chaves, 2010). 

Dentre os aspectos relevantes encontrados por Chaves (2010, p.156) 

na análise dos relatórios das Conferências, destaca a autora o “caráter 

coletivo e individual para a promoção da saúde, prevenção e cura de 

adoecimentos”. 

É evidente que as ações focadas e estratégias de atenção aos 

agravos são indispensáveis, sobretudo em países em desenvolvimento, 

onde a incidências dos agravos é alta e os sistemas de saúde não estão 
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solidamente organizados. Paralelamente, ações amplas que atuem sobre os 

determinantes do processo saúde doença são necessárias para a devida 

transformação da realidade, sobretudo da infância, sujeita às conseqüências 

da inserção social de sua família e, sem voz, sujeita aos desmandos da 

sociedade. Embora as demandas em saúde sejam confundidas com a 

assistência à doença, ressaltam Oliveira e Egry (2000) que os instrumentos 

de interpretação ineficientes comprometem a compreensão de tais 

determinantes e os sofrimentos manifestos nas realidades dos indivíduos 

não correspondem à concepção de doença que é adotada pelas políticas e 

programas de saúde e assistência. 

Essa concepção está expressa no discurso contido nos protocolos da 

SMS de Curitiba que norteiam a prática na AB. As temáticas mais freqüentes 

dos protocolos estão relacionadas à atenção à saúde da criança e mulher. A 

justificativa para a implantação dos protocolos são os índices 

epidemiológicos e variáveis relacionadas às condições sociais e econômicas 

como fatores determinantes dos agravos e as intervenções preconizadas 

deveriam reverter os dados apontados embora estas privilegiem a 

compreensão biologicista do processo saúde-doença, propondo critérios de 

avaliação em sinais, sintomas e queixas para a inclusão do usuário nas 

ações programáticas. As propostas destes documentos permitem 

compreender que as concepções que fundamentaram as políticas públicas 

de saúde desconsideraram os processos de determinação existentes na 

dimensão estrutural e particular da realidade. Logo, tais propostas não 

referendam projetos que busquem a transformação de realidades 

conformadas pela iniqüidade social e econômica, ao contrário, tem a 

tendência de centralizar a intervenção na expressão individual dos agravos, 

em consonância com o que acontece com as intervenções propostas nas 

Conferências Municipais de Saúde (Chaves, 2010; Chaves, Apostólico e 

Egry, 2010). 

Os desafios do SUS estão na esfera política e não podem ser 

resolvidos pela esfera técnica. Tais desafios envolvem reestruturação 

financeira e garantia de sustentabilidade política, econômica, científica e 

tecnológica (Paim et al., 2007). 
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6.2 A NOMENCLATURA CIPESC® CURITIBA E SUAS 

POTENCIALIDADES 

 

A nomenclatura CIPESC® Curitiba proposta para substituir a primeira 

versão implantada foi organizada segundo os grandes grupos de 

necessidades previsto pela Teoria das NHB de Wanda Horta, definidas em 

capítulo anterior. O grupo da sistematização, além dos referenciais de Horta 

(1979), utilizou-se da publicação de Benedet e Bub (1998), Manual de 

diagnóstico de enfermagem: uma abordagem baseada na história das 

necessidades humanas básicas e na classificação diagnóstica da North 

American Nursing Diagnosis Association (NANDA). 

Os quadros abaixo apresentam um comparativo das necessidades 

adotadas pelos referenciais e a nomenclatura CIPESC® Curitiba e a relação 

entre eles. As necessidades psicoespirituais compreendidas por Horta 

(1979) como necessidade religiosa ou teológica, ética ou de filosofia de vida 

e por Bub, Benedet (1998) como necessidade de 

religiosidade/espiritualidade, não foram integradas à nomenclatura 

CIPESC® Curitiba.  
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Figura 5 – Comparativo entre as necessidades psicobiológicas adotadas 
pelos referenciais e pela nomenclatura CIPESC® Curitiba 
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Figura 6 – Comparativo entre as necessidades psicossociais adotadas 
pelos referenciais e pela nomenclatura CIPESC® Curitiba 

 

 

Figura 7 – Comparativo entre as necessidades psicoespirituais adotadas 
pelos referenciais e pela nomenclatura CIPESC® Curitiba 

 

Nem todas as necessidades apontadas por Horta (1979) foram 

utilizadas por Benedet e Bub (1998), bem como pela nomenclatura 

CIPESC® Curitiba. Esta baseou-se nas duas nomenclaturas anteriores, 

utilizando-se diretamente de Horta (1979) para dez necessidades, de 

Benedet e Bub (1998) para treze necessidades e inserindo duas novas 
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necessidades que não constam das duas nomenclaturas anteriores, 

somando 25 grupos de necessidades afetadas. A nomenclatura CIPESC® 

Curitiba não agregou em sua base, todas as necessidades referentes aos 

mecanismos de regulação corporal, exceto regulação vascular e 

imunológica, focos da prática de enfermagem em saúde coletiva, sobretudo 

nas consultas direcionadas às mulheres (gestantes) e às crianças, 

respectivamente. Outras necessidades como integridade física, segurança e 

meio ambiente, abrigo, mecânica, corporal, locomoção, lazer, amor e 

aceitação, comunicação, criatividade, auto-realização e espaço também não 

foram inseridas na nomenclatura CIPESC® Curitiba apesar de algumas 

delas serem contempladas parcialmente por diagnósticos presentes em 

outros grupos de necessidades. As duas necessidades inseridas somente na 

nomenclatura CIPESC® Curitiba, reprodução e crescimento e 

desenvolvimento, estão relacionadas às necessidades psicobiológicas do 

indivíduo.  

Das 25 necessidades apontadas pela nomenclatura CIPESC® 

Curitiba, grande parte delas está voltada ao corpo biológico do sujeito. Em 

algumas delas existem diagnósticos e intervenções que apontam para essa 

necessidade dentro de um contexto mais abrangente, buscando 

determinantes da condição apresentada ou mesmo relacionando a outros 

fatores. Ainda assim, em grande parte, somam fatores que apontam em 

direção à abordagem multicausal do fenômeno.  

Conforme é possível verificar em Horta (1979) e confirmaram Benedet 

e Bub (1998), uma das dificuldades de operacionalização da Teoria das NHB 

é que Horta não definiu cada uma das necessidades que apontou, gerando 

dúvidas nos profissionais. Diante disso, Benedet e Bub (1998) definiram as 

necessidades baseando-se nos conhecimentos assimilados pela 

comunidade científica acerca das matérias de ciências biológicas, além de 

outros autores estudiosos das necessidades. 

A nomenclatura CIPESC® Curitiba adotou como definição de cada 

necessidade afetada a mesma proposta por Benedet e Bub (1998). Essas 

definições são relevantes quando se procura compreender a abrangência 
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das necessidades apontadas e o sentido dos diagnósticos e intervenções 

propostos pelos enfermeiros entrevistados neste estudo, inclusive porque 

alguns diagnósticos geraram dúvida quanto à pertinência em relação à 

situação apresentada.  

Entretanto, como nem todas as necessidades afetadas que constam 

da nomenclatura CIPESC® constam também da classificação proposta 

pelas outras autoras, alguns itens foram definidos neste estudo com base na 

literatura científica, conforme podem ser verificados nos quadros abaixo: 

 

Quadro 3 – Necessidades Psicobiológicas da nomenclatura CIPESC® 
Curitiba e suas definições 

Oxigenação: necessidade do organismo de obter o oxigênio através da ventilação, realizar 
a troca gasosa, o transporte do oxigênio para os tecidos e remoção do dióxido de carbono; 
e da regulação da respiração com o objetivo de produzir energia e manter a vida; 

Hidratação: é a necessidade de manter em nível ótimo os líquidos corporais, compostos 
essencialmente pela água, com o objetivo de favorecer o metabolismo corporal; 

Eliminação: é a necessidade do organismo de eliminar substâncias indesejáveis ou 
presentes em quantidades excessivas com o objetivo de manter a homeostase corporal; 

Sono e repouso: é a necessidade do organismo em manter, durante um certo Período 
diário, a suspensão natural, periódica e relativa da consciência; corpo e mente em estado 
de imobilidade parcial ou completa e as funções corporais parcialmente diminuídas com o 
objetivo de obter restauração; 

Exercício e atividades físicas: (atividade física) é a necessidade de mover-se 
intencionalmente sob determinadas circunstâncias através da capacidade de controle e 
relaxamento dos grupos musculares com o objetivo de evitar lesões tissulares (vasculares, 
musculares, osteoarticulares), exercitar-se, trabalhar, satisfazer outras necessidades, 
realizar desejos, sentir-se bem, etc; 

Sexualidade: é a necessidade de integrar aspectos somáticos, emocionais, intelectuais e 
sociais do ser, com objetivo de obter prazer e consumar o relacionamento sexual com um 
parceiro ou parceira e procriar; 

Motilidade*: Definida pelo DECS como a atividade motora do trato gastrointestinal, 
relacionada ao esvaziamento gástrico, é frequentemente afetada nas crianças com quadros 
de constipação, sem que no entanto existam causas subjacentes ou claramente 
identificadas. A motilidade gastrointestinal adequada depende de fatores ambientais, uso de 
medicações e hábitos alimentares. O caráter educativo na manutenção de padrões 
confortáveis de motilidade gastrointestinal justifica a importância da matéria nas consultas 
de enfermagem (Wong, 1997).  

Cuidado corporal: é a necessidade do indivíduo para, deliberada, responsável e 
eficazmente, realizar atividades com o objetivo de preservar seu asseio corporal; 

(continua) 
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(continuação) 

Integridade cutâneo mucosa: (integridade cutâneo mucosa) é a necessidade do 
organismo de manter as características de elasticidade, sensibilidade, vascularização, 
umidade e coloração do tecido epitelial, subcutâneo e mucoso com o objetivo de proteger o 
corpo; 

Regulação vascular: é a necessidade do organismo de transportar e distribuir nutrientes 
vitais através do sangue para os tecidos e remover substâncias desnecessárias, com o 
objetivo de manter a homeostase dos líquidos corporais e a sobrevivência do organismo; 

Regulação imunológica*: relaciona-se com os mecanismos de defesa do corpo contra 
organismos e substâncias estranhas, pelas células que constituem o sistema responsável 
pela resposta imune humoral. Inclui ainda a estimulação ou sensibilização imunológica pela 
administração de antígenos ou soros imunes (DECS). 

Percepção: é a necessidade do organismo perceber o meio através de estímulos nervosos 
com o objetivo de interagir com os outros e perceber o ambiente; 

Ambiente: (segurança física e meio ambiente) é a necessidade de manter um meio 
ambiente livre de agentes agressores à vida com o objetivo de preservar a integridade 
psicobiológica; 

Terapêutica: é a necessidade do indivíduo de buscar ajuda profissional para auxiliar no 
cuidado à saúde com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde; 

Nutrição: (alimentação) é a necessidade do indivíduo obter os alimentos necessários com o 

objetivo de nutrir o corpo e manter a vida; 

Reprodução*: processo total pelo qual organismos geram a prole (DECS). Como 
necessidade, relaciona-se ainda com os aspectos relacionais entre indivíduos, escolhas, 
possibilidades e forma como conduzem o processo reprodutivo.  

Crescimento e desenvolvimento: é a necessidade do organismo em manter a 
multiplicação celular e o crescimento tecidual dentro dos padrões da normalidade com o 
objetivo de crescer e desenvolver-se; 

Fonte: Benedet, Bub, 1998, exceto itens marcados por asterisco e que indicam outra 
fonte bibliográfica. 

 

Quadro 4 – Necessidades Psicossociais da nomenclatura CIPESC® 
Curitiba e suas definições 

Segurança (segurança emocional): é a necessidade de confiar nos sentimentos e 
emoções dos outros em relação a si com o objetivo de sentir-se seguro emocionalmente 

Liberdade/ Participação: (liberdade e participação) é a necessidade que cada um tem de 
agir conforme a sua própria determinação dentro de uma sociedade organizada, 
respeitando os limites impostos por normas definidas (sociais, culturais e legais). Em 
resumo, é o direito que cada um tem de concordar ou discordar, informar e ser informado, 
delimitar e ser delimitado com o objetivo de ser livre e preservar sua autonomia 

Aprendizagem (Educação à saúde): é a necessidade de adquirir conhecimento e/ou 
habilidade para responder a uma situação nova ou já conhecida com o objetivo de adquirir 
comportamentos saudáveis e manter a saúde 

Gregária: é a necessidade de viver em grupo com o objetivo de interagir com os outros e 
realizar trocas sociais 

(continua) 
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(continuação) 

Recreação: (recreação e lazer) é a necessidade de utilizar a criatividade para produzir e 
reproduzir idéias e coisas com o objetivo de entreter-se, distrair-se e divertir-se 

Auto-estima: (auto-estima, autoconfiança, auto-respeito) é a necessidade de sentir-se 
adequado para enfrentar os desafios da vida, de ter confiança em suas próprias idéias, de 
ter respeito por si próprio, de se valorizar, de se reconhecer merecedor de amor e felicidade, 
de não ter medo de expor suas idéias, desejos e necessidades com o objetivo de obter 
controle sobre a própria vida, de sentir bem estar psicológico e de perceber-se como o 
centro vital da própria existência; 

Auto-imagem*: consiste na visão que o indivíduo tem de si mesmo (DECS). Nas crianças, 
o desenvolvimento da auto-imagem acontece paralelamente ao desenvolvimento cognitivo, 
na medida em que reconhecem a utilidade e aprendem o nome das partes do corpo. Pela 
compreensão ainda pouco formulada a respeito do corpo, as experiências invasivas são 
ameaçadoras, o que requer atenção em relação às consequências dessas experiências 
(Wong, 1998). 

Fonte: Benedet, Bub, 1998, exceto itens marcados por asterisco e que indicam outra 
fonte bibliográfica. 

 

As necessidades definidas acima demonstram claramente qual é a 

perspectiva da classificação: identificar focos de prática da enfermagem 

voltadas ao indivíduo. Dentre as necessidades psicobiológicas, estão 

necessidades do organismo, do indivíduo em atender uma necessidade 

orgânica ou de controlar algum fator ambiental que esteja colocando em 

risco o organismo. Também é citada a manutenção da saúde, como um 

quadro estático a ser alcançado. Dentre as necessidades psicossociais 

estão aquelas direcionadas igualmente ao indivíduo em relação ao seu 

contexto social, sem contudo considerar a dinamicidade desse contexto e 

buscando manter a saúde (equilíbrio). 

Uma outra questão a ser discutida é o fato de alguns diagnósticos que 

representam fenômenos complexos são considerados como necessidades 

biológicas, tais como a violência e o uso de drogas e álcool. Isso demonstra 

que o referencial teórico adotado para a constituição da nomenclatura 

CIPESC® Curitiba esbarra justamente nos limites da visão de mundo 

idealista os quais a saúde coletiva busca ultrapassar: a redução e 

banalização dos fenômenos sociais. 

A complexidade dos fenômenos sociais, sobretudo os que envolvem 

as crianças, é comentada por Corsaro (2011), sob uma perspectiva 

sociológica. Segundo o autor, a forma como a infância foi tratada ao longo 
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da história e os modelos de socialização aplicados em um dado período 

refletem a forma como a criança foi ou é tratada. Dois são os modelos 

predominantes. O primeiro é o modelo determinista onde a criança ocupa 

um papel passivo e será treinada para tornar-se um membro da sociedade 

(abordagem funcionalista) ou como forma de controle social e manutenção 

das desigualdades (abordagem reprodutivista) pois admite que o acesso aos 

recursos culturais conferem vantagens aos indivíduos. Esse modelo 

determinista subestima a capacidade dos indivíduos, sobretudo das crianças 

e da infância, simplificando processos complexos que permeiam as relações 

sociais. As atividades da infância tornam-se irrelevantes e não funcionais 

diante do contexto de formação social, moldadas por reforços e punições 

dos adultos, aos quais as crianças são submetidas, limitando seu 

envolvimento, participação e reprodução cultural. O segundo modelo é o 

construtivista, em que a criança se apropria da sociedade, desempenhando 

um papel ativo em seu desenvolvimento como resultado da participação 

coletiva (desenvolvimento coletivo). As ações coletivas estão na sociedade e 

se alteram simultaneamente às demandas sociais. Dessa forma, as 

estratégias para lidar com a infância devem acompanhar a dinâmica da 

sociedade visto que as crianças não se limitam a internalizar o que lhes 

propõem a sociedade e a cultura, mas contribuem ativamente para a 

produção e mudanças desses contextos.  

Estudos anteriores identificaram as práticas de enfermagem 

executadas pelos profissionais da Rede Municipal de Saúde de Curitiba 

(Altino, Duarte e Apostólico, 2005, Altino e Egry, 2006, Pereira e Egry, 2006, 

Apostólico et al. 2007, Altino et al., 2006). Dentre os resultados, foi 

constatado que 100% dos enfermeiros entrevistados realizavam a consulta 

de enfermagem diariamente, além de outras atividades diárias e semanais 

como a visita domiciliária, orientação aos grupos de usuários, coordenação e 

supervisão dos profissionais da enfermagem na Unidade de Saúde, entre 

outras atividades. Ainda que as Visitas domiciliárias sejam realizadas 

semanalmente pelos profissionais, os indicadores de cobertura 

apresentados no capítulo anterior apontam para menos de uma visita por 

mês para cada domicílio atendido pela ESF.  
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Outro estudo constatou que os profissionais utilizam 16% de sua 

jornada de trabalho diária em consultas de enfermagem, o que equivale a 

uma hora de trabalho. O mesmo estudo aponta para algumas dificuldades 

como a utilização de consultórios compartilhados, demanda por consulta 

médica ou de especialidades, incompreensão da equipe quanto a 

importância dessa atividade, entre outras (Silva et al., 2010).  

Dados de 2005, últimos disponibilizados pela SMS de Curitiba acerca 

do uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba, mostraram que foram realizadas 

naquele ano um total de 239.412 consultas de enfermagem na rede 

municipal de saúde. Cubas (2006) constatou que em seis meses de 

utilização da nomenclatura CIPESC® Curitiba, nas áreas temáticas saúde 

da mulher e criança, durante o ano de 2005, foram produzidos 140.467 

diagnósticos de enfermagem sendo que 84,36% referiam-se a trinta e dois 

diagnósticos e 38,68% correspondiam a apenas sete diagnósticos, 

demonstrando certa concentração no uso de alguns diagnósticos.  

Especificamente na atenção à saúde da criança, no período de 

agosto a outubro de 2005, foram gerados 28 diagnósticos nas consultas 

realizadas na área temática Saúde da Criança. Os diagnósticos que mais 

aparecem nesse período estão de acordo com os principais programas 

desenvolvidos pela SMS, como por exemplo os diagnósticos referentes à 

alimentação, crescimento e desenvolvimento e estado vacinal das crianças. 

Foram 2163 acionamentos dentre os quais 70,6% dos acionamentos 

correspondiam a cinco diagnósticos, todos de fortalecimento do processo 

saúde doença (Apostólico et al. 2007).  

Através dos diagnósticos foi possível perceber que as consultas de 

enfermagem em saúde da criança traziam um conteúdo de puericultura 

bastante grande, com destaque para os diagnósticos fortalecimento do 

indivíduo frente aos processos de saúde-doença (Ingesta alimentar, 

crescimento, desenvolvimento e estado vacinal adequados); estes aparecem 

em maior número se comparados àqueles que identificam os desgastes do 

indivíduo frente aos processos de saúde-doença. 
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Vale dizer que os diagnósticos de fortalecimento ou protetores do 

indivíduo, ou seja, aqueles que reforçavam uma condição positiva ou 

favorável no momento da consulta, apareceram com maior freqüência do 

que os diagnósticos que apontavam para o desgaste ou condições 

desfavoráveis apresentadas por ele. Os gráficos abaixo mostram a relação 

entre alguns desses diagnósticos: 

 

 

Figura 8 – Diagnósticos de enfermagem relacionados ao desenvolvimento 
e crescimento infantil, gerados pela nomenclatura CIPESC® 
Curitiba. Período de agosto a outubro. Curitiba, 2005. 

Fonte: Apostólico (2006) 

 

 

 

Figura 9 – Diagnósticos de enfermagem relacionados a ingesta alimentar, 
gerados pela nomenclatura CIPESC® Curitiba. Período de 
agosto a outubro. Curitiba, 2005. 

Fonte: Apostólico (2006) 
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Figura 10 – Diagnósticos de enfermagem relacionados ao estado vacinal, 
gerados pela nomenclatura CIPESC® Curitiba. Período de 
agosto a outubro. Curitiba, 2005. 

Fonte: Apostólico (2006) 

 

 

 

Figura 11 – Diagnósticos de enfermagem relacionados a higiene corporal, 
gerados pela nomenclatura CIPESC® Curitiba. Período de 
agosto a outubro. Curitiba, 2005. 

Fonte: Apostólico (2006) 

 

Em relação aos diagnósticos relacionados ao tema segurança, 

embora apareçam em uma frequência muito pequena, estiveram presentes 

nas consultas do período analisado do ano de 2005. De acordo com o 

programa Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de 

Risco no município de Curitiba, no primeiro semestre de 2005 foram feitas 

995 notificações. Nos meses de junho e julho do mesmo ano, a 

nomenclatura CIPESC® Curitiba captou apenas 1 caso de violência contra a 

criança, e outros poucos casos de situações de risco. É importante ressaltar 

que estando o diagnóstico presente este constitui importante ferramenta de 
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auxílio ao próprio programa de proteção à criança. Captando desde 

situações como relacionamento prejudicado até o risco para a violência. 

 

 

Figura 12 – Diagnósticos de enfermagem relacionados a segurança, 
gerados pela nomenclatura CIPESC® Curitiba. Período de 
agosto a outubro. Curitiba, 2005. 

Fonte: Apostólico (2006) 

 

As intervenções que mais foram escolhidas nas consultas de 

enfermagem são representadas pelo grande verbo Informar, sendo as 

intervenções de orientação as mais frequentes no período analisado, 

seguidas de ensinar e explicar. O segundo grande verbo mais presente foi 

observar, sendo a ação mais frequente enquadrada no verbo pesquisar, que 

engloba anamnese e vigilância epidemiológica, entre outras. 

Após um período de utilização da nomenclatura CIPESC® Curitiba, 

alguns processos de avaliação foram realizados, com apontamento de 

algumas considerações acerca da avaliação e limitações da ferramenta 

(Cubas et al., 2010; Cubas et al., 2006): 

 Contradições identificadas na fala de enfermeiros que participaram de 

oficinas de avaliação, tais como o pouco uso da SAE X a SAE como 

forma de redirecionar e monitorar o trabalho da enfermagem, falta de 

diagnósticos X existência de diagnósticos que refletem a realidade, 

repetição de intervenções X intervenções que direcionam a 

assistência, demanda excessiva X reconhecimento do trabalho do 

enfermeiro pela equipe e usuários do serviço; 
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 Abrangência reduzida da classificação implantada (direcionada à 

saúde da mulher e criança) frente à assistência prestada pela 

enfermagem à população em geral; 

 Uso facultativo da nomenclatura gerando uma frequência de uso em 

apenas 21% das consultas realizadas em determinado período; 

 

No momento de implantação dos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem direcionados à saúde da criança, alguns dos problemas 

apontados foram solucionados, além da inclusão de novos diagnósticos 

(Egry e Cubas, 2005). 

Após um ano de implantação e uso da nomenclatura CIPESC® 

Curitiba, foi possível avaliar o sistema e propor algumas alterações 

significativas. Tais alterações, entretanto, ainda não estão em 

funcionamento. Com base em relatórios consolidados, sugestões dos 

enfermeiros do campo da prática, oficinas de avaliação e aprofundamento 

teórico do grupo condutor, foi proposta a modificação da disposição dos 

diagnósticos e intervenções, ainda em lógica de árvore classificatória, mas 

não mais por temas e sim dispostos a partir das necessidades humanas 

básicas divididas em três grandes grupos: psicobiológicas, psicossociais e 

psicoespirituais (Albuquerque, Cubas e Martins, 2005). Este novo formato foi 

utilizado no instrumento de coleta de dados de fontes primárias deste estudo 

embora ainda não tenha sido implantado no prontuário eletrônico. 

No momento da consulta de enfermagem, o profissional deve estar 

instrumentalizado para reconhecer as necessidades dos indivíduos, sem 

contudo desvinculá-lo de sua família e do grupo social ao qual pertence. O 

momento da formulação do histórico de enfermagem deverá levar em conta 

outras características do indivíduo e do seu grupo, que vão além da sua 

queixa física, sinal ou sintoma.  

Conforme prevê a TIPESC (Egry, 1996), referencial teórico e 

metodológico utilizado neste estudo, as etapas iniciais de captação e 

interpretação da realidade objetiva podem ser feitas considerando-se alguns 

grupos temáticos. Esta abordagem permite explorar o fenômeno de tal forma 
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a alcançar as expressões e representações dos processos de viver de uma 

dada população ou grupo, como a família, por exemplo: 

 trabalho: sobretudo processos, condições, riscos e inserção no 

mundo do trabalho dos responsáveis pelas crianças, dado que estas, 

em tese, não são sujeitos inseridos nos momentos de produção 

social; 

 ambiente físico: consideram-se desde as condições de moradia da 

família (espaço, propriedade, saneamento e localização), até o 

acesso aos recursos sociais disponíveis em sua região; 

 comunicação: as formas como a criança e sua família acessam os 

meios de comunicação e fazem uso deles interfere nas suas formas 

de viver, visto que refletem a quantidade e a qualidade da informação 

que a família recebe. Inclui neste subgrupo, formas de mobilidade e 

uso de meios de transporte; 

 educação: assim como a comunicação, o acesso a educação é 

marcante nas formas e maneiras de ampliação de consciência, seja 

pela educação formal, informal ou quaisquer outras fontes de 

obtenção de temáticas de reflexão; 

 gregarismo: este subgrupo refere-se às relações estabelecidas nos 

meios familiares e grupais. Trata-se do momento da vida reprodutiva, 

representado pela coesão ou dispersão do sujeito em relação ao seu 

grupo; 

 prazer: trata-se do momento de realizações reflexivas ou reiterativas, 

individual ou em grupo. Importa saber onde se obtém, quando e de 

que forma são acessadas; 

 corpo biopsíquico: funcionamento dos sistemas corporais, domínio, 

desgastes e respostas a estímulos; 

 alimentação: este subgrupo refere-se à alimentação como momento 

de reprodução social, muito mais que momento de nutrição corporal. 

O acesso, a qualidade, a quantidade, a produção, consumo e valores 

que permeiam a alimentação da criança e da família podem 

representar diferentes manifestações em seu cotidiano; 
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 processo saúde-doença: problemas de saúde, hábitos culturais, 

valores que resultarão em um estado dinâmico e que requerem meios 

de resolução. Mais uma vez o acesso a esses meios é relevante para 

a compreensão desse subgrupo. 

 

De posse de informações dessa amplitude, o profissional tem 

condições de traçar seu plano de intervenção e propor diagnósticos e 

intervenções que possibilitem a alteração da condição de saúde desse 

indivíduo. Diferente da abordagem idealista proposta pela teoria das NHB, 

toma-se o sujeito em seu contexto como objeto de intervenção sem que ele 

seja fracionado em sistemas desconectados ou mesmo que as intervenções 

sejam de tal maneira focadas que tornem-se independentes umas das 

outras.  

Cubas (2006) propôs uma ferramenta de apoio à tomada de decisão 

do profissional, que pode sintetizar a face coletiva do indivíduo por meio dos 

dados do prontuário eletrônico, preenchidos durante a consulta de 

enfermagem, relacionados a outras categorias determinantes do processo 

saúde doença. Segundo a autora:  

o prontuário eletrônico do paciente permite levantar características 

do espaço singular e, ao captá-las, relacionando-as às categorias 

poderá ser desvelada a face social, consequentemente, atribuir 

vulnerabilidades aos grupos sociais homogêneos (Cubas, 2006. 

p.88). 

 

Cubas (2006) concluiu que a nomenclatura CIPESC® Curitiba, ainda 

tem um forte direcionamento para o corpo individual porém busca romper 

com instrumentos de base unicamente biológica. Questões acerca do uso 

dos dados do prontuário foram apontados pela própria autora, que conferem 

alguns limites para a interpretação da realidade do indivíduo ou de seu 

grupo. Da forma como estão inseridos no prontuário, alguns dados não 

conseguem demonstrar a dinamicidade dos processos e limitam-se a dados 

estáticos e pouco reveladores. Isso é possível perceber na relação entre 
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ocupação x produção social, sexo x gênero, idade x geração e etnia, que 

não é citada no prontuário nem mesmo em relação à variável raça.  

Por outro lado, potencialidades também foram apontadas, tais como a 

existência de diagnósticos e intervenções de enfermagem que apontam para 

processos de fortalecimento e desgaste, não só trabalhando problemas mas 

visibilizando potencialidades do indivíduo (Cubas, 2006).  

Para superação das contradições apresentadas por Cubas (2006) e 

outros resultados citados anteriormente, este estudo toma o objeto sob o 

referencial das NS. Para tanto, pretende-se explorar um pouco mais a 

operacionalização do conceito de NS, conforme alguns autores.  

Na perspectiva das NS, os fenômenos tomam proporções políticas e 

sociais. Um simples relato de situação vivenciada por um indivíduo poderá 

mostrar ao profissional características do grupo ao qual ele está inserido e 

como aquele grupo tem lidado com tais necessidades. Seria portanto, uma 

forma de enfrentar o que Melo-Filho (1995) destacou ao analisar o Relatório 

da 8a Conferência Nacional de Saúde realizada no Brasil em 1986. Segundo 

ele, a concepção adotada pela Conferência para hierarquização das 

necessidades, considerava que as necessidades existenciais deviam ser 

atendidas quantitativamente em primeiro plano; as necessidades 

propriamente humanas, o “passar por cima” ficaria relegado a um segundo 

momento. Apesar de inovadora, conclui o autor que a 8a Conferência não 

rompeu com a particularidade dos processos e com a atenção privilegiada 

das necessidades existenciais. 

A definição de NS, sendo altamente política, complexa e carregada de 

valores está longe de ser uma tarefa pacífica. É por outro lado, essencial 

para o planejamento dos serviços de saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo. Decidir se a necessidade existe ou não implica em considerar 

questões políticas, temporais e de ordem organizacional, como por exemplo, 

a priorização de satisfação de determinadas necessidades em detrimento de 

outras menos urgentes. Tudo isso depende de como o profissional percebe 

e concebe as necessidades dos sujeitos, famílias ou comunidades (Cowley, 

2007). 
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Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000, p.29) relacionam necessidades 

com assistência e definem demanda como  

uma busca ativa por intervenção que representa também 

consumo, no caso dos serviços de serviços. A origem dessa 

busca é o carecimento, algo que o indivíduo entende que deve ser 

corrigido em seu atual estado sócio-vital. [...] o resultado das 

intervenções sobre qualquer desses carecimentos é reconhecido, 

portanto, como necessidade, tornando as próprias intervenções 

também necessidades. 

 

Para os autores, a produção de serviços de saúde também atua 

instaurando necessidades na medida em que oferecem um “cardápio” de 

necessidades ou mesmo definem o padrão de necessidades que a 

sociedade tem ou pode ter (necessidades sociais). Esse processo é feito por 

técnicos que se distanciam das questões filosóficas, políticas, éticas e 

morais, produzindo conceitos acríticos que respaldam esses “cardápios”. 

Tudo isso é reforçado pelo próprio consumo das mercadorias oferecidas no 

“cardápio” consolidando o processo de reificação das necessidades 

(Schraiber, Mendes-Gonçalves, 2000). 

Há dois aspectos que devem ser considerados: a satisfação das 

necessidades e a relação estabelecida entre trabalho em saúde e sistema 

de necessidades. O primeiro aproxima as NS de mercadorias com valor de 

troca, passíveis de manipulação social pelos interesses predominantes, 

como a manutenção do lucro no setor saúde, por exemplo. Dessa forma, as 

desigualdades sociais e a distribuição desigual de recursos não são levadas 

em conta no reconhecimento de necessidades; estas são apresentadas 

como se fossem de todos (necessidades sociais). Como conseqüência, a 

organização do trabalho, relacionada ao segundo aspecto, leva em 

consideração a relação necessidades-custos interpretados a-historicamente 

e o Estado assume o papel de instaurador de necessidades por meio de 

suas políticas. O saber técnico e a ação profissional desempenham papel 

semelhante na instauração de necessidades (Mandu e Almeida, 1999).  



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 120 

Stotz (2004) discorre sobre o tema NS partindo da premissa que se 

tratam de uma condição que as pessoas não podem assegurar por si 

mesmas. Precisam recorrer a um serviço e sua origem está nas 

desigualdades socioeconômicas, de gênero e etnia. Por outro lado, a 

depender da ideologia e das condições sociais às quais a sociedade está 

imersa, as necessidades de saúde podem ser sentidas ou não. Quando 

sentidas e expressas, tornam-se demandas, não sendo estas sinônimo ou 

conseqüência de necessidades. Além disso, as necessidades não sentidas 

podem ser tecnicamente definidas (dialética da satisfação de necessidades).  

As necessidades apresentam ainda alguns aspectos, segundo o 

autor: são individualmente sentidas, biológica e socialmente determinadas e 

satisfeitas socialmente. Embora sentidas individualmente tem sido vistas fora 

do contexto de relações sociais, de cultura ou da trajetória de vida. As 

pessoas são, portanto, abstraídas do seu real papel social e as 

necessidades de saúde dos grupos podem ser ignoradas, ocultadas ou 

reprimidas. Outra forma atualmente utilizada é que definidas tecnicamente 

por sobre as pessoas, constituem o objeto das ações programáticas, 

ignorando a diferença dos grupos sociais. Há ainda a medicalização das 

necessidades de saúde em resposta ao sofrimento difuso apresentado em 

decorrência das condições sociais precárias e potenciais de desgastes aos 

quais a população está submetida. Nesse contexto é que se organizam o 

sistema e os serviços de saúde, segmentados e desarticulados, 

comprometendo paradoxalmente, no Brasil, a operacionalização dos 

princípios do SUS. Essa lógica fragmentada favorece interesses privados, 

beneficia o modelo vigente de financiamento da saúde, perpetua a 

assistência curativa de baixa resolutividade, descarta os direitos do paciente 

e não reconhece o saber popular (Stotz, 2004). 

Dessa forma, Stotz (2004) defende que atender necessidades de 

saúde depende da capacidade do sistema de saúde de considerar as 

pessoas em seus contextos físicos e sociais, aliando estratégias 

intersetoriais, modos de organização ou planejamento participativo, incluindo 

técnicos e usuários e a própria Educação Popular. Esse novo modelo 

consiste no que o autor chama de “distribuir o poder na saúde”. 
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Cecílio (2001) diferencia NS de demanda. Para o autor, a demanda  

é o pedido explícito, a tradução de necessidades mais complexas 

[...], modeladas pela oferta dos serviços [...]. Pode ser por consulta 

medica, consumo de medicamentos, realização de exames [...]; as 

necessidades podem ser bem outras (Cecílio, 2001, p.114). 

 

Sobre necessidades, o autor afirma ainda que ao procurar o serviço, o 

usuário traz uma “cesta de necessidades” que precisa ser traduzida pelos 

profissionais. Essas necessidades podem integrar os quatro grupos da 

taxonomia descrita apresentadas acima por Matsumoto e Cecílio. Cecílio 

(2001) aproxima o conceito de necessidades do conceito de integralidade, 

afirmando que a integralidade da atenção se faz no momento da escuta e 

tradução dessas necessidades trazidas pelos usuários, por cada um dos 

profissionais ou por toda a equipe de saúde. A satisfação das necessidades 

estaria então relacionada com o exercício da integralidade. 

Campos e Mishima (2005) admitem que há uma relação entre 

necessidade e processo de trabalho, visto que este se instala para gerar 

produtos que Irão satisfazer necessidades. Propõem as autoras, uma 

análise do conceito de NS em um âmbito concreto-operacional, a partir do 

recorte de necessidades conforme a produção dos serviços de saúde 

voltado para amplos objetos que constituem as práticas em saúde. Essa 

análise está organizada em três categorias empíricas que explicam o 

fenômeno sob o ponto de vista dos usuários e trabalhadores de saúde. 

Constataram a necessidade da presença do Estado, demonstrada pelo 

descrédito da população nas instituições públicas embora estas sejam 

citadas como referencia e único recurso para atendimento dos problemas de 

saúde. A falha do Estado está na garantia de acesso e na efetividade dos 

serviços. A segunda categoria é a necessidade de reprodução social, 

também atribuída ao Estado a responsabilidade em prover à população os 

serviços necessários e as condições para inserção no mundo do trabalho. 

Na visão dos usuários dos serviços de saúde, as condições de vida às quais 

estão submetidos resultam nos agravos à saúde que apresentam 
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cotidianamente. Na perspectiva dos trabalhadores, não se percebe como 

finalidade do trabalho em saúde, o reconhecimento das características dos 

grupos sociais do território. A última categoria explorada pelas autoras é a 

necessidade de participação política, seja nas iniciativas da sociedade civil 

em suprir ou minimizar a ausência do Estado ou em atividades 

potencializadoras de participação política, como nos Conselhos Gestores 

previstos em lei. Diante disso, concluem as autoras que existe a 

necessidade de superar esse recorte operacional das necessidades de 

saúde, utilizando-se da sua dimensão abstrata e ampliando a leitura das 

necessidades para aquelas que permitem ações incidentes sobre os 

determinantes do processo saúde-doença e que favorecem o exercício livre 

da criatividade humana.  

Campos e Bataiero (2007) realizaram uma pesquisa bibliográfica para 

apreender como tem sido as respostas às NS após a regulamentação do 

SUS. Concluíram, entre outros achados, que predomina a concepção de 

necessidades de saúde como sinônimo de necessidades sociais, já definidas 

anteriormente. Muitos estudos, entretanto, não adotam um conceito de 

necessidades e utilizam o termo em seu sentido de senso comum, 

resultando em ações focalizadas, pontuais, dirigidas a problemas de saúde 

instalados, não agindo sobre os determinantes e reforçando as práticas 

funcionalistas ao contrario de adotar uma práxis emancipatória.  

Campos (2009) explica que as NS são conceituadas conforme a 

perspectiva de quem o faz, analisando o conceito sempre sob seu interesse 

ou de sua classe. Dessa forma, a população, o Estado, os gestores locais, 

os programas de saúde sempre terão concepções distintas acerca das NS. 

Além disso, alteram-se ao longo do tempo, conforme o contexto histórico e 

social. Mais ainda, as necessidades e a forma como são satisfeitas, alteram-

se conforme se dá o acesso aos recursos que respondem a elas: guardam 

relação direta com a inserção social do indivíduo e com o trabalho pois é a 

necessidade que mobiliza o ser humano para usar sua criatividade e 

transformar os objetos em produtos. O advento do capitalismo alterou a 

relação do homem com o trabalho e instaurou novas e inesgotáveis 

necessidades para garantir o consumo do que é produzido e distanciando-se 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 123 

cada vez mais das necessidades imediatas de sobrevivência. No campo da 

saúde, analogamente, instaurou-se a necessidade de consumo de serviços 

de saúde como forma de procedimentos, consultas e tecnologias, afastando 

cada vez mais a idéia de necessidades como algo que é identificado no 

indivíduo.  

Chaves (2010) identificou quais ferramentas são utilizadas pelas 

enfermeiras da AB de um Distrito Sanitário de Curitiba, para o 

reconhecimento e enfrentamento das NS da população atendida pelas 

Unidades de Saúde. Dentre as que foram citadas estão: os conhecimentos 

técnicos científicos adquiridos durante a formação acadêmica, as 

orientações contidas nos protocolos e programas da SMS, a observação 

direta da realidade principalmente nas visitas domiciliárias, o momento de 

discussão de casos com a equipe, os relatos dos ACS e dos auxiliares de 

enfermagem a respeito do que foi vivenciado nos atendimentos e visitas 

domiciliárias e os relatos dos representantes da comunidade. Ainda assim, a 

autora interpretou que tais recursos são utilizados na perspectiva da 

epidemiologia do risco, reconhecendo apenas a dimensão singular e dando 

ênfase nos processos biológicos, psicológicos e sociais da família. Ressalta 

que como social, os profissionais entendem uma dimensão abstrata, 

desvinculada da inserção dos indivíduos na realidade. Atribuem como 

conseqüência ao adoecimento, o estilo de vida, a falta de autocuidado e 

responsabilidade do indivíduo pelo processo saúde-doença que apresenta. 

Reconhecendo NS dessa forma, as intervenções são focadas nessas 

necessidades abstratas e aplicadas apenas aos sinais, sintomas e queixas, 

sem intervir efetivamente na realidade. 

A nomenclatura CIPESC® Curitiba não foi apontada no estudo de 

Chaves (2010) como uma ferramenta utilizada para reconhecer e enfrentar 

as NS das famílias. Pela interpretação da autora, isso pode ter decorrido da 

forma como as entrevistas foram conduzidas e da ênfase que os 

profissionais deram para a atenção às famílias. Dessa forma, sendo a 

CIPESC® um instrumento da consulta de enfermagem individual, não foi 

percebida e nem apontada pelos profissionais como instrumento potente 

para isso. 
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A CIPESC®, atualmente um instrumento utilizado na consulta de 

enfermagem individual, deveria estar preparada para abrigar também os 

diagnósticos e intervenções direcionados às famílias, de forma mais ampla e 

cotidiana, uma vez que as famílias são o objeto da assistência em saúde na 

ESF.  

Se por um lado o Brasil conta com um sistema de saúde inovador, por 

outro lado a formação e a prática profissional estão limitadas em concepções 

ultrapassadas sobre o processo saúde doença e seus determinantes.  

O SUS está organizado para promover a saúde, realizar ações de 

vigilância, controle de vetores, educação sanitária e cuidados nos três níveis 

de atenção, uma AB descentralizada, com acesso universal e abrangente, 

responsável pelas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, 

utilizando diferentes estratégias para operacionalização dessas demandas, 

dentre elas o PAC e o PSF. A prática profissional, entretanto, aponta para 

outra direção, concebendo o cuidado como forma de atender queixas 

biológicas e solucionar demandas imediatas. A própria ESF, que deveria ser 

o primeiro ponto de contato da família com os serviços de saúde, visto que 

sua organização é feita para atender um número limitado de famílias 

adscritas em uma determinada área geográfica, integrando os serviços 

disponíveis e as ações que podem ser executadas tanto nas unidades de 

saúde, no território ou mesmo no domicílio, não consegue o alcance 

esperado em vista da atenção individual que ainda é dispensada no 

momento da assistência (Paim et al., 2011).  

Em síntese, algumas considerações podem ser feitas acerca das NS:  

 os indivíduos portam necessidades e geram demandas; essa via é 

dupla visto que a demanda também gera necessidades; 

 o sistema de saúde, os gestores ou os técnicos dos serviços de saúde 

definem necessidades sob sua própria perspectiva, percebendo o 

indivíduo concreto de maneira frágil e considerando como sujeito das 

necessidades indivíduos abstratos, necessidades atemporais, critérios 

baseados no custo e benefício das ações. Com isso, organizam os 

serviços de saúde de forma que atendam apenas as necessidades 
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sociais. No mesmo movimento, interferem na definição das 

demandas, determinando o que é ou não necessidade e o que pode 

ser satisfeita; 

 os serviços de saúde, seguindo as diretrizes do sistema de saúde e 

de seus agentes, reconhece ou não as necessidades da população; 

se reconhecidas, podem ou não transformá-las em demanda e serem 

ou não atendidas. Esse movimento também tem dupla via porque a 

demanda é capaz de alterar a organização dos serviços mas mais 

ainda, os serviços é que determinam o que pode ser ou não demanda 

(serviços de saúde instauradores de necessidades); 

 a relação entre os sistemas de saúde, gestores, técnicos e serviços é 

bastante frágil. É prevista em lei por meio da participação popular e o 

controle social, mas nem sempre acontece de forma efetiva, 

favorecendo o Estado na sua condição de definidor de necessidades 

e formas de satisfação das mesmas.  

 

A figura abaixo pretende ilustrar essa síntese. 

 

Figura 13 – Síntese ilustrada sobre necessidades em saúde 
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6.3 POTENCIALIDADES DO USO DA CIPESC® NA CONSULTA DE 

ENFERMAGEM À CRIANÇA 

6.3.1 Filhos de mulher usuária de drogas 

Nós temos bastante risco de violência em uma favela que fica 

próxima aqui da unidade, onde mora uma família em que a mulher 

de 23 anos tem quatro filhos, é prostituta, usuária de drogas e de 

bebida e cumpriu liberdade condicional até o ano passado por 

furto. Ela nega a drogadição, mas a gente fica sabendo pelos 

vizinhos. Moram em um terreno na favela que tem quatro casas de 

um cômodo onde moram os irmãos dessa mulher. A mãe deles 

morreu quando ela tinha 13 anos e ela conta que aos nove anos 

viu o irmão mais velho estuprando a irmã de 10 anos. Com ela, o 

irmão nunca tinha feito nada. O filho mais velho tem cinco anos e 

o pai nunca ligou; o pai da menina de quatro anos está brigando 

pela guarda; os outros dois ela não sabe que é o pai. Vivem em 

situação de risco e nós temos muitos problemas com negligência: 

a higiene das crianças, as vacinas, com exames. Eu e a 

enfermeira fomos fazer uma visita. A menina de quatro anos 

estava com o rosto todo inchado. Ela abriu a boca e os dentes 

estavam todos estragados. Dava para ver que a mãe não cuidava 

bem de seus próprios dentes. A mãe fica fora o dia inteiro e as 

crianças ficam sozinhas. Ela deve chegar cansada e não pega no 

pé da criança; isso que eu percebi. A médica também vai visitar 

porque essa mãe não vem ao posto. Quando a gente conversa ela 

responde tudo certo sobre a necessidade de cuidar das crianças. 

Mas é uma pessoa bastante difícil e resistente. A postura dela vai 

dando dicas para a gente. Eu observei como ela recolhe o bebê, 

como ela pega, como ela amamenta e é assim, de uma maneira 

meio brusca. Daí eu converso também com os vizinhos, para 

saber o que está acontecendo à noite ali. A situação da casa é 

precária... Não tem nada, uma situação muito, muito complicada. 

 

O Caso 1 descreve a situação de uma família que vive em área de 

risco para violência, moradia de favela com condições precárias de 

instalação e compartilhamento de terreno por membros da família. A mãe 

solteira não conta com ajuda de nenhum companheiro, é prostituta, ex-

detenta e usuária de drogas e álcool. Embora ela negue a drogadição, os 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 127 

vizinhos confirmam para a equipe de saúde que atende a área. Há relato de 

abuso sexual praticado por um irmão dessa mulher, quando ela e outras 

irmãs ainda eram crianças. Um dos filhos dela está sendo objeto de disputa 

judicial e os outros três filhos não têm vínculo com o pai. Há relato de 

negligência em relação aos cuidados de saúde e desenvolvimento das 

crianças: higiene precária, dentes estragados, atraso em vacinas, conforme 

informação da profissional entrevistada. As crianças permanecem sozinhas 

em casa lhes faltam cuidados em relação à alimentação e no 

acompanhamento escolar. A postura demonstrada diante da profissional em 

relação ao cuidado das crianças indica que o vínculo entre a mãe e os filhos 

é conflituoso. Conflituoso também é o relacionamento dessa mulher com a 

equipe de saúde.  

A leitura minuciosa do caso permite destacar diferentes aspectos em 

relação a esta família. A análise dos enfermeiros entrevistados gerou uma 

lista de diagnósticos e intervenções de enfermagem direcionadas à criança 

caso identificada, motivo da visita domiciliária. Entretanto, também foram 

atribuídos diagnósticos referentes às condições apresentadas pela mulher e 

família e outros onde não foi possível definir quem foi é o sujeito portador da 

necessidade. Outros diagnósticos apontados não tem relação com a 

narrativa apresentada, sendo estes denominados diagnósticos errados.  

Foram gerados 37 diagnósticos diferentes a partir das 11 avaliações 

realizadas pelos enfermeiros. Os diagnósticos apontados contemplaram 14 

sub-grupos de necessidades, sendo nove psicobiológicas e cinco 

psicossociais. Os diagnósticos errados foram analisados separadamente, 

visto que alguns aspectos do processo de enfermagem poderão ser 

discutidos a partir deles. Após a separação desses diagnósticos errados, 

restaram 21 diagnósticos sendo 8 relacionadas às necessidades 

psicobiológicas e 13 relacionadas às necessidades psicossociais.  

Ainda foram apontadas 437 intervenções no total, sendo que ao 

unificar a listagem e excluir as repetições em virtude de mais de um 

profissional apontar a mesma intervenção, totalizaram 227 intervenções 

diferentes para a situação relatada no caso 1. Ainda assim, algumas 
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intervenções para diferentes diagnósticos são semelhantes ou idênticas. 

Neste caso, foram mantidas sem unificação para não serem desvinculadas 

do seu diagnóstico gerador. Do total de intervenções geradas (437), 261 

foram referentes ao grupo de necessidades psicobiológicas e 176 

relacionadas às necessidades psicossociais. 

Após a separação dos diagnósticos errados, restaram 140 

intervenções de enfermagem diferentes com um total de 305 acionamentos, 

sendo 169 acionamentos para necessidades psicobiológicas e 136 

acionamentos para necessidades psicossociais.  

A nomenclatura CIPESC® Curitiba apresenta as necessidades 

divididas em dois grande grupos: necessidades psicobiológicas e 

necessidades psicossociais. Cada uma delas contém grupos de 

necessidades afetadas e seus respectivos diagnósticos e intervenções de 

enfermagem. Foram selecionados diagnósticos e intervenções dos seguintes 

grupos de necessidades afetadas:  

 Necessidades psicobiológicas: ambiente, cuidado corporal, 

crescimento e desenvolvimento.  

 Necessidades psicossociais: gregária, aprendizagem (educação à 

saúde), participação, segurança e recreação.  

 

Os subgrupos nutrição, regulação imunológica, sexualidade, 

integridade cutâneo mucosa, terapêutica e reprodução tiveram diagnósticos 

selecionados mas estes não relacionavam-se com as informações 

fornecidas no caso, sendo analisadas juntamente com os diagnósticos 

errados.  

 

Os mesmos dados podem ser vistos considerando-se o sujeito 

portador da necessidade:  
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Figura 14 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança (Estudo de caso: Filhos de mulher 
usuária de drogas) 
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As necessidades identificadas na criança apontam para os processos 

biológicos vivenciados como a questão da higiene oral e corporal. Há 

também a percepção de que essa(s) criança(s) esteja(m) em situação de 

risco para violência dadas as condições de cuidado relatadas pelo 

profissional. Foram selecionados dois grupos de necessidades 

psicobiológicas (ambiente e cuidado corporal) gerando dois diagnósticos 

para cada subgrupo.  

Dentre as intervenções selecionadas e direcionadas às crianças estão 

aquelas relacionadas à orientação e encaminhamento para serviços de 

referência em odontologia, orientação da mãe e da criança quanto aos 

hábitos de higiene, investigação quanto ao risco para acidente doméstico e 

sinais de violência, acionamento do conselho tutelar, inserção da(s) 

criança(s) na Rede de proteção à criança e adolescente em situação de 

risco para violência por meio da notificação da suspeita de violência, 

realização de monitoramento domiciliar por meio de visita domiciliária. Todos 

os entrevistados que apontaram o diagnósticos higiene oral inadequada 

selecionaram a intervenção oferecer avaliação odontológica, mas somente 

cinco deles fizeram orientações de como proceder na higiene oral; da 

mesma forma para o diagnóstico de risco para violência doméstica, onde 

todos os entrevistados que selecionaram este diagnóstico incluíram nas 

intervenções as providências para notificação e inclusão da criança na Rede 

de proteção. Estas intervenções foram as mais acionadas dentre as demais.  

Questionam-se as razões pelos quais os diagnósticos relacionados à 

violência estão abrigados no grupo das necessidades psicobiológicas de 

ambiente. Este, conforme a definição proposta por Benedet e Bub (1998), 

diz respeito ao meio ambiente livre de agentes agressores à vida, 

relacionados ao meio ambiente e à segurança física. Na necessidade 

psicossocial de segurança, que se aproxima da violência, as autoras 

apontam para o aspecto emocional e para a confiança em sentimentos e 

emoções. Ambas as definições podem relacionar-se à violência mas não 

abrangem sua complexidade. O tema da violência não cabe na definição 

proposta pelas autoras para a necessidade ambiente por extrapolar os 

limites das necessidades psicobiológicas. Devido ao caráter social e cultural, 
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a violência requer uma abordagem igualmente ampla e estruturada (Minayo, 

2006). 

A negligência e a omissão tratadas como formas de violência, 

permitem a desnaturalização de atitudes de poder expressas na falta de 

cuidado e proteção (Minayo, 2007). Mas, embora a negligência seja 

caracterizada pela omissão da família e da sociedade no provimento do 

cuidado à criança, não se pode destacá-lo do agravante social que é a 

condição sócio-econômica dos pais, e dessa forma, questiona-se a 

intencionalidade (Roque, Ferriani e Ubeda, 2008). 

Um estudo realizado por Roque, Ferriani e Ubeda (2008) constatou 

vulnerabilidades presentes em famílias onde a violência fazia parte do 

cotidiano. Entre tais vulnerabilidades estão aquelas relacionadas à 

permanência dos membros da família e seu rompimento pelo envolvimento 

com o crime, a freqüência constante em delegacias, Fóruns e Ordem dos 

Advogados para requerimento de defensoria pública motivadas pelas mais 

diferentes causas (prostituição, incesto, etc). Estas famílias apresentavam 

genogramas característicos de várias relações amorosas com rupturas 

geradas pela violência, questões de reconhecimento de paternidade, 

mudanças freqüentes de domicilio, inserção social precária, entre outras. Na 

análise dos ecomapas dessas famílias, estavam presentes modalidades 

distintas de relações, com modelos parentais que remetem a vínculos 

inseguros, função parental dispersa em várias figuras, seja nos vários 

companheiros das mulheres ou na figura da materna centrada na avó ou 

irmã mais velha. As questões que envolvem a paternidade e o seu 

reconhecimento levam a situações de famílias formadas por filhos com 

diferentes paternidades, com pais ausentes financeira e emocionalmente e 

uma relação mais estável com a mulher, embora imponha a ela a 

responsabilidade da criação, cuidado e provimento do necessário aos filhos. 

A figura da avó surge muitas vezes, assumindo o papel da mãe mas não 

sendo suficiente para prover os cuidados necessários aos filhos das filhas, 

resultando em negligência severa e intervenção da justiça. Apareceram 

ainda, outras figuras significativas de influência na vida dessas famílias, tais 

como educadores, técnicos do judiciário e profissionais de saúde.  
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Pierantoni e Cabral (2009) afirmam que a baixa escolaridade e a 

pobreza somados às questões de gênero e família, conformam a matriz 

social da violência, decorrente também da precária inserção no mercado de 

trabalho, baixa remuneração, sofrimento e estresse. Em muitos casos, o 

agressor é também quem protege, cabendo à mãe o papel social de 

cuidadora e consequentemente, quem mantém maior convívio com a 

criança. Para se intervir nos casos de violência contra a criança é necessário 

uma abordagem familiar que favoreça perceber sua dinâmica, as causas e 

as consequencias do abuso. A família, portanto, deve ser alvo da atenção 

pois quase sempre ainda é o melhor ambiente para a criança. As ações de 

enfrentamento devem ser realizadas por diferentes profissionais membros 

da equipe de saúde e o acompanhamento dos efeitos da violência, 

sobretudo durante as consultas de enfermagem.  
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Figura 15 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na mulher (Estudo de caso: Filhos de mulher 
usuária de drogas) 
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Especificamente para a mulher também foram identificadas 

necessidades decorrentes de processos biológicos sendo selecionados dois 

subgrupos de necessidades psicobiológicas e três diagnósticos de 

enfermagem; dois deles relacionam-se ao uso de álcool e drogas, de acordo 

com os dados apresentados no relato. As intervenções propostas para os 

diagnósticos relacionados às necessidades da mulher, na maioria, 

direcionam as ações para a investigação sobre o uso de drogas e álcool, 

com a indicação de estabelecimento de relação de confiança com a mulher, 

orientação, esclarecimento e encaminhamento para serviços de referência 

(saúde mental), grupos de auto ajuda e atividades na Unidade de Saúde. 

Também foi apontado por um entrevistado, a necessidade de explicar sobre 

a importância dos métodos contraceptivos e encaminhamento para atividade 

educativa da Unidade de Saúde. 

Os entrevistados optaram por apontar diagnósticos referentes aos 

processos vivenciados pela família e por todos os seus membros. 

Entretanto, a abordagem realizada para a mulher, por exemplo, não foi 

bastante ampla, visto que alguns aspectos relacionados a ela e que 

interferem na dinâmica familiar não foram citados, nem como forma de 

acompanhar a mulher, possível agressora, nem como forma de intervir nos 

processos de desgaste aos quais ela está submetida. A exemplo disso, as 

questões de gênero não foram abordadas.  

A análise qualitativa do fenômeno da violência tem revelado que as 

relações de gênero desiguais exacerbam as desigualdades relacionadas às 

classes sociais e contribuem para a precariedade da situação social das 

mulheres. Nesse contexto, é de se esperar que condições de vida 

subalternas possam traduzir, além da negligência contra crianças, 

negligência e violência social vivenciada também pelas mulheres (mães) que 

não dispõem de condições singulares, particulares e estruturais para uma 

vida digna para si mesma e, conseqüentemente, para seus filhos (Fonseca 

RMGS et al., 2009).  
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Historicamente, à mulher tem sido atribuído o papel de cuidadora. 

Mesmo quando ela assume o trabalho no espaço público, o trabalho 

doméstico e do cuidado dos filhos não deixa de ser atribuição feminina. Esta 

situação pode explicar o fato da mãe ser a principal agressora quando se 

trata de violência física e negligência contra crianças e adolescentes. Longe 

de buscar justificar ou naturalizar o problema, ao buscar analisá-lo à luz de 

gênero, o que se pretende é compreender a sua determinação social para 

além das constatações visíveis à primeira vista. A base desse pensamento 

situa-se na visão idealista de família como espaço de ausência de conflitos, 

e na separação das esferas pública e privada, situando os homens na 

primeira, as mulheres na segunda e estabelecendo para eles papéis sociais 

distintos (Apostólico et al., 2010).  

No ato de cuidar encontram-se os signos do processo de 

socialização, realizado de forma prioritária pela família. Esse processo inclui 

o ensino dos padrões de conduta aceitos pela sociedade e a punição dos 

comportamentos não aceitos. Porém, no contexto de assimetria das relações 

sociais e aqui mais especificamente, da relação adulto-criança, a repressão 

que o adulto (a mãe) exerce sobre seus filhos extrapola, muitas vezes, o 

limite do necessário chegando a caracterizar a violência inter-geracional. 

Tendo em vista que a mulher também reproduz comportamentos 

vivenciados, a violência é a medida de que ela muitas vezes se vale para 

educar e impor limites aos filhos, facilitada pela trama que possibilita 

reproduzir relações de dominação determinada pela desigualdade de poder 

geracional (Apostólico et al., 2010). 

Ao buscar identificar os motivos que levam as mulheres que vivem em 

um contexto de álcool, drogas e violência a agredir seus filhos, Bittar e 

Nakano (2011) puderam destacar que existe algo em comum na trajetória de 

vida das entrevistadas: aspectos como perdas familiares que significaram a 

desestruturação da família nuclear e a falta de condições que favorecessem 

o desenvolvimento durante a infância, a presença de álcool e drogas, a 

vivência da pobreza e violência retratando que suas famílias viveram em 

situação de degradação, a convivência com afetos, desafetos, carências 

afetivas e falta de proteção durante a infância. Concluem as autoras sobre a 
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necessidade de desconstruir a representação de mulher revestida do papel 

materno ideal para uma realidade de mulheres com histórias de vida e 

papéis sociais construídos em contextos adversos e que atuam hoje em um 

ciclo vicioso de violência.  

Essa abordagem justifica a necessidade de intervenções também 

junto aos agressores, entendendo que estes também sofrem as 

conseqüências das relações sociais e desigualdades durante toda sua 

formação enquanto pessoa. 

Curitiba dispõe de um Protocolo de atenção à mulher em situação de 

violência que prevê algumas medidas de proteção e acompanhamento das 

mulheres que vivem no contexto de violência. Diferente da Rede de 

Proteção, a Rede de Atenção não prevê a violência estrutural como forma de 

violência contra a mulher. O desamparo que a família sofre e a falta de 

recursos econômicos e financeiros, que muitas vezes é geradora de 

violência, não foi apontada como diagnóstico de enfermagem.  

Se por um lado, a notificação é um passo importante para a 

visibilidade e a quebra do ciclo de violência intra-familiar que acomete a 

sociedade, medidas de promoção de relações eqüitativas de gênero e 

geração são fundamentais para a prevenção e enfrentamento desse 

fenômeno. Para a superação de relações determinadas por uma cultura 

masculina e adulta, são necessárias políticas transversais que atuem 

modificando a cultura da subordinação, incluindo o setor saúde articulado 

aos demais setores sociais por uma práxis transformadora das relações 

sociais (Apostólico et al., 2010). 
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Figura 16 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na família (Estudo de caso: Filhos de mulher 
usuária de drogas) 
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Para a situação do grupo familiar, todos os diagnósticos selecionados 

correspondem às necessidades psicossociais, nos grupos gregária e 

participação. Foram selecionados sete diagnósticos sendo que seis 

diagnósticos são relacionados à necessidade de gregária. Cinco deles 

correspondem ao vínculo entre mãe e filhos prejudicado, conforme o relato 

do caso e um à falta de apoio familiar. A necessidade de participação foi 

representada pelo diagnóstico direito de cidadania limitado. As intervenções 

propostas para a necessidade de gregária estão relacionadas ao 

estabelecimento de vinculo com a usuária e avaliação global da situação 

familiar, visando identificar rede de apoio, avaliar a qualidade do cuidado, 

acolher a mulher, identificar determinantes do conflito familiar, orientar a 

importância do vínculo entre mãe e filhos para assegurar o crescimento e 

desenvolvimento, acionar recursos comunitários, encaminhar para grupos de 

apoio, discutir as expectativas maternas em relação às crianças, estabelecer 

metas a serem superadas no relacionamento familiar e monitorar a família 

por meio de visitas domiciliárias.  

Da mesma forma que a criança nem sempre foi compreendida como 

é hoje, a constituição da família e seu conceito também sofreram 

modificações ao longo da história. A família passou a ter a constituição 

nuclear no momento em que a criança deixou o anonimato para integrar o 

grupo familiar junto com seus pais. Neste mesmo momento, a família que se 

formou era a patriarcal e o poder do pai (homem) caracterizava a autoridade 

a que a família estaria sujeita desde então. Conforme a visão de mundo e 

orientação teórica adotada, a família pode ser definida de diferentes formas. 

Seja qual for a definição adotada, importante salientar que nenhuma é capaz 

de esgotar o tema e esclarecer todos os aspectos que envolvem essa 

temática. Diferentes sujeitos constroem conceitos a partir do lugar de onde 

olham, transparecendo, desta forma, sua própria visão de mundo e 

interesses que permeiam o assunto. Para as ações do setor saúde, 

identificar a diversidade de organização familiar é necessário para se 

alcançar a efetividade da intervenção na qual a própria família deverá 

participar, dada a relevância do papel da família nestas ações (Martins e 

Ferriani, 2008).  
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O conceito de família tem se modificado paralelamente às 

transformações dos modos de produção social com marcante interferência 

dos aspectos culturais de uma dada formação social (Engels (1984) apud 

Egry, 2000) 

Martins e Ferriani (2008, p.9) adotam o conceito de família como 

“unidade funcional em que ocorrem dinâmicas de relações, entre seus 

membros, simétrica ou assimétrica, marcadas ou não por desigualdades e 

subordinações”, entendendo que esta concepção foge ao conceito linear e 

determinista de explicação do fenômeno da violência. Essa mesma família, 

lócus das relações, tem sofrido influências provocadas pelas mudanças 

demográficas e sócio-econômicas que vem ocorrendo no mundo, sobretudo 

aquelas advindas do capitalismo, do movimento feminista e da própria 

educação e do direito. Tais mudanças geraram na atualidade, modelos 

diferentes de famílias que coexistem em uma mesma sociedade, 

principalmente em relação à autoridade patriarcal que vem dando espaço 

para a família matriarcal. Segundo Szymanski (2001) apud Martins e Ferriani 

(2008), a família tem se constituído em torno da mulher: mesmo que ocorra 

a mudança de parceiro os filhos permanecem em torno dela, mantendo com 

ela o núcleo familiar.  

Melo, Tonete e Silva (2009) defendem que na atenção à saúde da 

criança, os valores e interesses da família são de fundamental importância 

na construção de um olhar prático. A prática da enfermagem tem se 

baseado na perspectiva da integralidade, humanização, equidade, cidadania 

e intersetorialidade, havendo ainda necessidade de ampliação da dimensão 

relacional da assistência, reconstruindo suas práticas.  

Mazza (2007) constatou que as agências de socialização se referem 

às famílias como incapazes, com uma conduta tida como comodista ao não 

corresponderem às solicitações das instituições. Ainda, imputam-lhe falta de 

habilidade para serem pais, desde a dimensão emocional, no modelo 

idealizado de afeto, até as dimensões da vida comunitária e das relações 

sociais e no modelo de cuidado e higiene das crianças. As propostas de 

intervenção encontradas na dimensão da habilidade para fazer o desejado 
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centram-se na necessidade de preparar os pais para o seu papel, com 

palestras e campanhas de orientação. 

As ações para satisfazer necessidades devem incorporar tecnologias 

leves, buscando a emancipação e trabalhando com os diferentes sujeitos, 

em seus espaços de produção de poder. As intervenções devem portanto, 

favorecer a autonomia das decisões familiares e não decidir por elas 

(Mazza, 2007). 

A nomenclatura CIPESC® Curitiba foi planejada para instrumentalizar 

o enfermeiro nas consultas realizadas individualmente. Através deste estudo 

foi possível perceber que o profissional buscou formas de expressar o 

contexto familiar, ainda que os diagnósticos e intervenções não fossem 

totalmente adequados.  

De fato, a consulta de enfermagem é realizada para cada indivíduo 

bem como o prontuário eletrônico também é individual. Ao explorar uma 

situação familiar, os entrevistados apontaram diagnósticos e intervenções 

para os diferentes membros da família que de alguma forma foram citados 

na narrativa. É possível que essa tentativa de abordagem familiar esteja 

apontando para a necessidade de uma reformulação do prontuário, visto que 

as informações registradas no prontuário de uma das crianças não serão, 

por exemplo, acessadas em uma próxima consulta realizada com a mãe ou 

um de seus irmãos. Permanece o questionamento em relação à prática: o 

profissional tem por rotina acessar os prontuários de todos os membros da 

família a cada consulta, para verificar os registros compartilhados? Ou essa 

dificuldade demonstra uma fragilidade do sistema e desestimula a 

alimentação de dados que provavelmente ficarão perdidos e sem 

possibilidade de continuidade? O fato de não apontar o sujeito a quem se 

refere, num primeiro momento, torna o diagnóstico versátil pela sua possível 

aplicação a diferentes sujeitos. Por outro lado, poderá impedir o 

acompanhamento ou a verificação dos resultados da assistência por ficar 

restrito às informações de um único prontuário. Em ambos os casos, fica 

evidente que o registro do diagnóstico carece de complementação ou 

adequação. 
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Cabe portanto, não só uma crítica ao prontuário eletrônico que não 

permite a abordagem familiar (seguindo inclusive preceitos do SUS e da 

ESF), como também à nomenclatura CIPESC® Curitiba que não possibilita 

ao profissional nenhuma flexibilidade para indicar um mesmo diagnóstico 

para um ou outro indivíduo. Especialmente nas situações que envolvem 

crianças, pela sua pouca autonomia, muitos diagnósticos que se apresentam 

nela dependem de intervenções no cuidador ou responsável. Logo, deve 

existir a possibilidade de fazer uma avaliação global da situação e ter como 

incluir ou selecionar sujeitos diferentes para cada diagnóstico. 

 

 

Figura 17 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
selecionados pelos entrevistados, sem especificação do sujeito 
da assistência (Estudo de caso: Filhos de mulher usuária de 
drogas) 
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Figura 17 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
selecionados pelos entrevistados, sem especificação do sujeito 
da assistência – Continuação (Estudo de caso: Filhos de 
mulher usuária de drogas) 
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Outros diagnósticos que foram selecionados, talvez pela sua 

formatação não apontar quem é o sujeito avaliado, deixam dúvidas em 

relação a isso, podendo se referir à mulher, à criança ou mesmo à família. 

Não permitem identificar ao certo quem é o sujeito portador da necessidade 

identificada. Principalmente em relação aos diagnósticos que tratam da 

aprendizagem e do autocuidado, é pouco provável que o enfermeiro que 

respondeu ao instrumento tenha se referido à criança, dado que esta tem 

pouca idade e consequentemente não poderia responsabilizada pelo seu 

próprio cuidado corporal ou aprendizagem de procedimentos de higiene, por 

exemplo. Isso torna difícil avaliar se os diagnósticos foram escolhido 

corretamente ou não, da mesma forma que dificulta o seguimento nas 

consultas realizadas posteriormente, visto que não se tem claro qual foi o 

foco da prática eleito para o diagnósticos e a intervenção selecionados.  

A respeito da definição de intervenções, Benedet e Bub (1998) 

preconizam que as intervenções devem definir quem, o que, onde, quando e 

a freqüência das ações a serem realizadas. Vale ressaltar que as 

intervenções propostas devem estar direcionadas aos diagnósticos 

identificados para o usuário e o sucesso das intervenções depende 

diretamente de como o cuidado foi planejado e individualizado, entre outros 

fatores. Por isso a importância de se ter bem claro quem é o usuário que 

receberá a intervenção proposta.  
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Figura 18 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados (Estudo de caso: Filhos de mulher usuária de drogas) 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 145 

 

Figura 18 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados – Continuação (Estudo de caso: Filhos de mulher 
usuária de drogas) 
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Figura 18 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados – Continuação (Estudo de caso: Filhos de mulher 
usuária de drogas) 
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Dentre os diagnósticos escolhidos, alguns não tem relação com a 

realidade objetiva visto que a descrição do caso não traz informações 

suficientes para indicar se o diagnóstico é aplicável ou não. Por exemplo, o 

caso cita que é uma família onde ocorre a negligência mas não diz se as 

crianças estão com alguma vacina em atraso. Ainda assim foi selecionado o 

diagnóstico referente ao estado vacinal atrasado. O caso relata que a mãe 

pega o bebê de forma brusca mas não dá informações acerca da 

amamentação ser ou não inadequada, em relação ao crescimento e 

desenvolvimento das crianças, integridade da pele ou aos aspectos 

nutricionais. Em relação ao estado de saúde da mulher, foram apontados 

diagnósticos referentes à gravidez indesejada, uso de contraceptivo 

hormonal ou de barreira e atividade sexual insatisfatória. O caso não faz 

qualquer referência a essas questões.  

Das 33 intervenções geradas no subgrupo aprendizagem, 27 referem-

se aos diagnósticos de prevenção de gravidez e foram as mais acionadas 

para este sub-grupo de necessidades. Considerados como diagnósticos 

errados por não haver no relato dados suficientes para se afirmar o uso 

correto, incorreto ou opção de qual método a mulher usa ou gostaria de 

usar. Apenas dois profissionais selecionaram como intervenção identificar o 

método contraceptivo escolhido. Importante ressaltar que o caso não traz 

informações que possam subsidiar a análise quanto à escolha de método de 

prevenção de gravidez pela mulher e foi descrito apenas que ela é 

profissional do sexo. Apenas dois acionamentos referiram-se ao uso de 

preservativo, ainda assim, ligados à prevenção de gravidez e não à 

prevenção de contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Quanto ao 

diagnóstico de uso de contraceptivo inadequado (necessidade de 

terapêutica) e atividade sexual insatisfatória (necessidade de sexualidade), 

as intervenções apontadas tem por objetivo esclarecer dúvidas em relação 

ao uso de contraceptivos, exame de mamas, exame preventivo, sensibilizar 

para o uso de preservativos, orientar e esclarecer sobre o comportamento 

sexual, cuidados com a saúde e vulnerabilidades. São propostas viáveis 

para uma profissional do sexo, em uma abordagem domiciliária, visto que 

essa mulher pouco freqüenta a unidade de saúde. Entretanto, devem ser 
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oriundas de diagnósticos compatíveis com a situação apresentada. Ainda 

para a mulher, foi apontado o diagnóstico gravidez indesejada e as 

intervenções propostas para este diagnóstico foram: identificar rede de apoio 

familiar e comunitária e realizar visita domiciliar. Não fica clara qual foi a 

intenção do profissional ao escolher este diagnóstico e estas intervenções, 

visto que existem intervenções semelhantes em diagnósticos mais 

pertinentes com a história apresentada. 

Os diagnósticos de crescimento e desenvolvimento inadequados 

foram considerados errados pois o relato não descreve parâmetros de 

crescimento e nem características do desenvolvimento das crianças. As 

intervenções, entretanto, mostram que o objetivo do profissional foi colocar 

essa família em situação de monitoramento, sob um olhar mais atendo da 

equipe, com proposta de monitoramento em consulta médica e por visita 

domiciliária, orientações sobre o que é adequado para cada fase de 

desenvolvimento, entre outras ações. Dessa forma, em tese, o profissional 

pode ter pensado na promoção da saúde das crianças. No mesmo sentido, o 

diagnóstico de atividade recreativa deficiente na criança mostra nas suas 

intervenções a perspectiva de inserir a(s) criança(s) desta família em 

equipamentos que possam oferecer recreação adequada e de qualidade, 

além dos cuidados gerais, tais como a creche, escola e outros recursos 

comunitários disponíveis. Neste caso, a Unidade de Saúde busca na 

intersetorialidade a solução de um problema identificado pelo profissional e 

que foge da competência do serviço de saúde. 

As necessidades de nutrição e hidratação geraram diagnósticos de 

enfermagem sem que o relato apontasse dados que justifiquem a escolha ou 

o julgamento aplicado ao diagnóstico. As orientações são direcionadas para 

a orientação da mãe sobre os cuidados e importância com a alimentação e 

monitoramento da família, pertinentes pela situação de vulnerabilidade da 

família.  

Os grupos das necessidades de integridade cutâneo mucosa, 

apontando trauma na pele e integridade comprometida e a necessidade de 

regulação imunológica com os diagnósticos de estado vacinal atrasado e 
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estado imunológico comprometido também foram acionados. O caso não 

relatou que as crianças estavam em situação precária de higiene ou atraso 

vacinal mas fez referência a ocorrências anteriores de negligência com 

higiene, cuidados gerais e de saúde, o que justificaria um diagnóstico de 

“risco para”, dado que a situação não estava confirmada.  

Os resultados deste e dos demais estudos de caso mostraram a 

ocorrência de diagnósticos que não se relacionam com informações do 

relato. Alguns, podem ser interpretados como a busca por intervenções do 

âmbito da promoção da saúde. Outros apontam para o registro de situações 

de risco. Outros ainda, não tem relação alguma com as informações do 

relato, sendo considerados errados. Ainda assim, avaliando-se as 

intervenções propostas para esses diagnósticos errados, algumas delas 

indicam que o profissional realizou o caminho inverso no processo de 

enfermagem, adequando a intervenção à situação sem que ela 

correspondesse a um diagnóstico. 

Benedet e Bub (1998, p.21) apontam a dificuldade no 

desenvolvimento das etapas do processo de enfermagem, que em geral 

suprimem a fase do diagnóstico. Como conseqüência, as prescrições de 

enfermagem deixam de priorizar cuidados e perdem a finalidade de orientar 

a prática assistencial mantendo-se esta pautada em um modelo biomédico, 

que tem a doença como foco de ação e reduz o sujeito a sinais e sintomas. 

Além disso, esse modelo afasta a preocupação do profissional em buscar 

“as maneiras pelas quais os problemas de saúde [...] interferem na 

existência daquela pessoa”. As autoras buscam com a sistematização, 

centrar a assistência no indivíduo que porta sentimentos, metas e desejos. 

Heller (1998) fala sobre a priorização de necessidades uma vez que 

não é possível satisfazer todas. Segundo o referencial das necessidade em 

saúde, essa priorização acaba sendo atribuída às estruturas de poder que 

elegem dentre tantas, as necessidades reais passíveis de satisfação frente 

ao que se pretende oferecer aos sujeitos e influenciada por diferentes 

valores, configurando em um ato mais político do que ético. Os profissionais 

de saúde que atuam junto à população encontram nos manuais e protocolos 
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institucionais as diretrizes para o reconhecimento e a priorização das 

necessidades, segundo os programas desenvolvidos e os recursos 

disponíveis para atenção à saúde da população. É o que Schaiber e 

Mendes-Gonçalves (2000) chamam de cardápio de necessidades, que limita 

a atuação profissional e a oferta de serviços à população.  

Por outro lado, os profissionais que vivenciam o cotidiano das 

necessidades, embora nem sempre as reconheçam como tal, sofrem os 

dilemas éticos que os colocam em situação de impotência frente a certos 

fenômenos. Frente à possibilidade de ofertar intervenções variadas, muitos 

profissionais, como foi possível observar nos resultados apresentados, que 

não houve priorização de focos da prática, necessidades nem tampouco 

diagnósticos e intervenções. Alguns entrevistados simplesmente 

selecionaram todas as intervenções disponíveis para um dado diagnósticos, 

como se fosse possível atuar junto ao usuário com tantas e diferentes 

intervenções. Pode-se inferir que a priorização deixou de ser feita, dando 

lugar à generalização das ações. Ao considerar tudo como objeto de 

intervenção, não houve priorização. 

Alguns erros podem acontecer durante as etapas do processo de 

enfermagem, relacionados à coleta imprecisa de dados do usuário, 

inexperiência do profissional e falta de conhecimentos. Sobretudo a 

interpretação equivocada de informações, que irá gerar diagnósticos 

incorretos, pode ocorrer por causa da interpretação prematura, elaboração 

de um juízo antes de concluída a coleta de informações ou juízo permeado 

por preconceitos e desconsiderando aspectos culturais do usuário (Benedet 

e Bub, 1998). 

Horta (1979, p.35), referencial bastante utilizado para embasar o 

processo de enfermagem, define-o como uma metodologia de trabalho 

fundamentada no método científico que permite à enfermagem atuar 

eficientemente e dividido em fases interrelacionadas e dinâmicas. É 

portanto, “a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas visando 

a assistência ao ser humano”. A consulta de enfermagem consiste na 

aplicação do processo de enfermagem ao indivíduo sadio ou em 
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acompanhamento ambulatorial e o diagnóstico de enfermagem é a 

identificação das necessidades básicas e o grau de dependência do 

atendimento. As ações que envolvem ajuda, orientação, supervisão e 

encaminhamento, segundo a autora, caracterizam uma experiência parcial. 

Para Silva, Nóbrega e Fontes (2007), é no momento da coleta de 

dados que se identifica a visão de mundo adotada pelo enfermeiro e o 

referencial teórico em que se apoiará no momento do cuidado. Além disso, 

não se trata de um momento estático e nem restrito.  

Bachion, Ramos e Antunes (2010) ressaltam a importância da 

sistematização e do uso de terminologias próprias da enfermagem. A SAE 

organiza e planeja as ações de enfermagem com base em uma lógica, além 

de executar, supervisionar e gerenciar as ações, avaliar resultados e 

registrar adequadamente todas as etapas. O uso adequado da SAE 

“contribui para a continuidade das ações [...] favorecendo a integralidade do 

cuidado, no sentido da não fragmentação da atuação profissional da 

enfermagem” (Bachion, Ramos e Antunes, 2010, p. 330). 

Dessa forma, não se pode oferecer intervenção sem que o 

diagnóstico seja pertinente visto que os resultados não modificarão o estado 

anterior apontado. Para o diagnóstico de ingestão alimentar excessiva na 

criança e trauma na pele, foram selecionadas intervenções relacionadas ao 

monitoramento domiciliar que é necessário mas decorre de outras questões 

expostas no caso. O diagnóstico integridade da pele comprometida na 

criança teve como intervenções medidas de cuidado com a higiene corporal, 

dado referido no caso mas que não condiz com o diagnóstico selecionado. 

Uma hipótese para a escolha de tantos diagnósticos e intervenções 

errados é que algumas ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças fazem parte dos protocolos e manuais utilizados pelo município, 

ainda que estes estejam baseados na teoria do risco ou da multicausalidade, 

conforme já foi explorado anteriormente. Dessa forma, diagnósticos e 

intervenções relacionadas ao crescimento e desenvolvimento, nutrição, 

estado vacinal, atividades recreativas e aleitamento materno poderiam ser 

compreendidos como formas de incluir essas crianças em um sistema de 
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monitoramento e dar continuidade na atenção, observando esses aspectos. 

Fala-se portanto, do “risco para” ou da possibilidade de acontecer algo 

nesse âmbito de necessidade. Talvez haja necessidade de mais 

diagnósticos de risco, que permitam que o profissional alerte sobre a 

possibilidade futura de ocorrência do evento ou chame à atenção 

características que não puderam ser observadas em uma consulta mas que 

devem ser observadas ao longo das diferentes ações e momentos de 

interação com o usuário. De qualquer maneira, as ações de promoção à 

saúde precisam estar ancoradas em dados da realidade, seja da localidade 

onde essa família reside ou daquilo que foi observado pelo profissional 

durante a consulta. 

Ainda assim, não são todo os diagnósticos e intervenções escolhidos 

que permitem essa interpretação pois alguns não retratam uma perspectiva 

de promoção ou prevenção (Ex: Investigar possíveis reações vacinais 

anteriores, encaminhar para consulta médica, encaminhar para equipe 

multiprofissional). Alguns inclusive, apontam para interpretações sem base 

científica adequada (como no caso do equívoco entre estado vacinal 

atrasado e estado imunológico comprometido).  

Outra hipótese para a ocorrência dos erros de diagnóstico está na 

deficiência da formação do profissional para o conteúdo científico, processo 

de enfermagem e saúde coletiva. Isso reforça a tese de que a nomenclatura 

CIPESC® Curitiba não pode ser vista como uma lista de tarefas a serem 

cumpridas, mas sim requer visão de mundo apropriada, o raciocínio clínico 

desenvolvido e a base técnico-científica para suportar os diagnósticos, as 

intervenções a as avaliações dos resultados. 
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6.3.2 Cuidado domiciliar da criança na situação de doença crônica 

Este é o caso de uma família negra: mãe, pai e três crianças. A 

menina do meio nasceu perfeita, mas com 10 meses de idade, ela 

estava aprendendo a andar, mas começou a perder todos os 

movimentos, não conseguia segurar nada, não conseguia se 

comunicar e começou a atrofiar. A mãe buscou tratamento e 

depois de um ano eles descobriram que era uma doença 

progressiva e a criança não tinha nenhuma chance de melhora. A 

família morava num lugar distante, difícil para cuidar da criança. 

Então vieram para a casa de irmãos da igreja, uma família da 

minha área, que cedeu o espaço porque eles não tinham como 

pagar aluguel. Estão instalados em um cômodo só, com esta 

criança e mais duas filhas. A situação é muito difícil. Ano passado 

a menina teve uma pneumonia e foi internada no Hospital das 

Clínicas. Passou mais de cinco meses internada e voltou usando 

oxigênio dia e noite. Tiveram que adaptar o espaço para os 

torpedos de oxigênio fornecidos pela prefeitura. A mãe não tem 

parente nenhum e cuida sozinha das três filhas. A família passa 

muita necessidade. A mãe não consegue mais dormir, tem o olho 

todo roxo porque cuida 24 horas desta criança. A menina sufoca e 

tem que aspirar de hora em hora para não morrer. A gente 

percebe que ela está muito mal, muito cansada. O pai está há um 

tempo desempregado e a única renda que eles tem é a pensão 

desta menina. O restante depende de doação dos outros. Ela não 

consegue ter uma condição de vida melhor. Ela usa fraldas, não 

se comunica de maneira nenhuma. Olha o DVD o dia inteiro; olha 

aquilo, mas não fala. Não se sabe até que grau vai a deficiência 

dela ou o que ela sente. A mãe não quer deixar a criança 

internada, quer cuidar dela em casa. Apesar da situação precária 

o cômodo que eles moram é extremamente limpo, a menina muito 

bem tratada. Quem não conhece a situação econômica deles, 

nunca imagina as necessidades que eles passam. Ela é muito 

dedicada, mas não tem recursos. Ela faz o que ela pode com o 

que ela tem. 

 

O relato procurou mostrar uma situação familiar de vulnerabilidades 

relacionadas à etnia, inserção social e presença de doença crônica em uma 

das crianças. O uso freqüente de oxigênio, a necessidade de cuidados 

constantes da criança, a mãe como única cuidadora da criança doente e das 
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outras duas filhas, o desemprego e a falta de recursos financeiros estão 

presentes como fortes potenciais de desgaste para o processo saúde-

doença dessa família. Entretanto, apresentam também alguns potenciais de 

fortalecimento que poderão ser trabalhados pela equipe: pensão da filha que 

garante um rendimento mínimo para a família, apoio de amigos que cederam 

espaço para moradia, condições de higiene adequadas e dedicação no 

cuidado da criança. O caso não aponta existência de conflitos familiares o 

que também pode ser considerado um potencial importante de 

fortalecimento. 

A análise de 12 enfermeiros gerou uma lista de 35 diagnósticos de 

enfermagem, sendo 24 referentes às necessidades psicobiológicas e 11 

referentes às necessidades psicossociais. Após a exclusão dos diagnósticos 

errados, restaram 10 diagnósticos de necessidades psicobiológicas e 10 

diagnósticos de necessidades psicossociais, totalizando 20 diagnósticos.  

Foram selecionadas 175 intervenções de enfermagem e acionadas 

341 vezes no total. Deste, 111 são referentes às necessidades 

psicobiológicas, acionadas 233 vezes e 64 intervenções foram acionadas 

109 vezes no grupo das necessidades psicossociais.  

Após a separação dos diagnósticos errados, somaram-se 226 

acionamentos em 109 intervenções de enfermagem diferentes. Deste 

número, 128 acionamentos correspondem a 51 intervenções propostas para 

satisfação das necessidades psicobiológicas e 98 acionamentos referem-se 

às 58 intervenções às necessidades psicossociais.  

Tanto as necessidades psicobiológicas quanto as necessidades 

psicossociais foram identificadas no relato apreciado. As necessidades e 

grupos de necessidades afetadas foram: 

Necessidades psicobiológicas: oxigenação, percepção, crescimento e 

desenvolvimento, sono e repouso, exercícios e atividades físicas e cuidado 

corporal.  

Necessidades psicossociais: segurança, liberdade, aprendizagem, 

gregária, recreação, auto-estima e participação.  
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As necessidades psicobiológicas de terapêutica, hidratação, nutrição, 

integridade cutâneo mucosa e regulação imunológica, foram selecionados 

pelos entrevistados mas seus diagnósticos não correspondem aos dados 

apresentados no caso, sendo separados para efeitos de análise.  

O relato corresponde a uma situação familiar, ainda que o foco 

principal seja uma das crianças da família que tem uma doença crônica e é 

dependente de cuidados integrais. Dessa forma, foram selecionados 

diagnósticos onde se verifica que a criança é portadora da necessidade e 

outros em que o sujeito é a mãe ou o grupo familiar. 

 

 

Figura 19 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 
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Dentre os diagnósticos que se referem à criança, predominam 

aqueles relacionados às necessidades psicobiológicas, em decorrência do 

estado de saúde apresentado. Apenas um diagnóstico psicobiológico 

representa um aspecto positivo e de fortalecimento do processo saúde 

doença da criança, que é o diagnóstico higiene corporal adequada. Dois 

foram os diagnósticos apontados para necessidades psicossociais, sendo 

um de fortalecimento, identificando a presença do vínculo entre mãe e filha e 

o outro, apontando a necessidade de atividade recreativa para a criança.  

As intervenções propostas, de maneira geral, visam orientar a mãe, 

principal cuidadora, para os cuidados com a criança. Poucas intervenções 

visam modificar a rotina da criança de forma a estimular seu 

desenvolvimento. Foi previsto o monitoramento familiar como intervenção 

necessária. 

Em relação à necessidade de oxigenação, dado presente no relato 

pelo uso constante de oxigenoterapia pela criança, as intervenções 

relacionam-se com observação do padrão respiratório e orientação à mãe de 

cuidados específicos para evitar a dispnéia, como observar sinais e sintomas 

de piora e como manter as vias aéreas permeáveis. Cuidados com a higiene 

do ambiente também foram orientados, bem como o posicionamento da 

criança no leito. Uma intervenção que orienta posição no leito do lactente foi 

acionada por 5 pesquisados, ainda que a criança não seja um lactente. Em 

relação ao diagnóstico de vias aéreas superiores permeáveis, apontado 

como contraditório aos demais diagnósticos, foram selecionadas três 

intervenções sendo que duas delas também estão disponíveis nos outros 

diagnósticos selecionados, tornando esse diagnóstico desnecessário. A 

terceira intervenção visa constatar a melhora da permeabilidade em relação 

à situação anterior, o que não é descrito em detalhes no caso. As condições 

de moradia e limpeza domiciliar também foram apontadas como 

intervenções. Nenhuma intervenção em relação aos cuidados específicos 

com a oxigenoterapia ou com o ambiente onde se mantém os torpedos foi 

proposta. 
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Conforme descreve o caso, a criança sofre de uma síndrome 

degenerativa e progressiva, o que acarretou ao longo do tempo em grande 

comprometimento do seu desenvolvimento, inclusive relatando que a criança 

não interage. Apontar que a criança não pratica atividades recreativas 

(necessidade recreação e necessidade de exercícios e atividades físicas) só 

fará sentido se houver intervenção capaz de oferecer a ela formas 

adequadas de recreação e atividade física, com auxílio profissional. A 

intervenção orientar mãe/cuidador para estímulo de atividades recreativas só 

será possível se um profissional capacitado puder orientar a mãe sobre 

quais atividades recreativas poderá estimular a criança, buscando dessa 

forma alcançar o desenvolvimento dela. As seis intervenções propostas para 

essa necessidade visam identificar os determinantes da deficiência (já 

conhecidos) e os recursos comunitários existentes. Também foi previsto 

monitoramento domiciliar e identificação de acesso à creche. Ainda que a 

criança doente não tenha condições de ser matriculada em creche, na 

família existem outras duas crianças que precisam ser inseridas nesses 

equipamentos, caso ainda não estejam. 

As necessidades do corpo biológico dessa criança são evidentes e 

isso direcionou o acionamento dos diagnósticos e intervenções. Entretanto, 

alguns diagnósticos que apareceram nos resultados indicam que o 

profissional pode reconhecer situações de fortalecimento, ou seja, potenciais 

de crescimento e superação dos problemas apresentados. Cubas (2006, 

p.89) define os diagnósticos protetores como aqueles “decorrentes de 

processos protetores e/ou benéficos: potencialidades e valores”.  

Quanto à necessidade de práticas recreativas exposta pelos 

entrevistados, cabe ressaltar a necessidade de acompanhamento 

profissional para um desempenho e alcance de metas propostas. Sendo a 

criança portadora de uma doença crônica degenerativa, as atividades 

recreativas podem ser direcionadas ao estímulo do seu desenvolvimento.  

Siqueira et al (2009) defendem a estratégia de incluir profissionais de 

saúde que possuam conhecimento específico em atividade física, como o 

educador físico, nas equipes de saúde das unidades básicas. Isso permitiria 
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tanto a qualificação da equipe como uma melhor orientação educativa para 

atividade física. Justifica-se pela baixa prevalência constatada pelos autores 

para a orientação da prática de atividade física no cotidiano das unidades de 

saúde.  

Neves e Cabral (2008) estudaram a fragilidade clínica e 

vulnerabilidade social das crianças com necessidades especiais de saúde, 

seja em decorrência de problemas perinatais, Congênitos ou adquiridos. As 

crianças com necessidades especiais de saúde demandam cuidados 

contínuos que exigem de suas cuidadoras conhecimentos diferentes 

daqueles do cotidiano de cuidado com outras crianças que não tenham 

necessidades especiais de saúde. Segundo as autoras, tais cuidados são: 

medicamentoso (administração de diferentes fármacos indispensáveis para 

a manutenção da vida), habitual modificado (cuidados cotidianos que 

precisam ser modificados e adaptados à condição da criança), tecnológico 

(uso de tecnologia e dispositivos implantáveis de alimentação, oxigenação, 

etc) e de desenvolvimento (fisioterapia contínua), todos realizados no 

domicílio. O plano de tratamento dessas crianças eram orientados pelo 

modelo biomédico e pautados na medicalização e recuperação funcional. As 

habilidades para lidar com esses conceitos foram adquiridas pelas 

mães/cuidadoras e eram desempenhadas sem a mediação da enfermagem. 

Essas cuidadoras convivem cotidianamente com os riscos de agravamento e 

óbito, o que as mobiliza para superar barreiras e desafios que garantam a 

sobrevivência dessas crianças. Para dedicar-se ao cuidado, em geral, é a 

mãe quem abandona o emprego formal, o que expõe a família aos agravos e 

vulnerabilidades sociais. As atividades de lazer também são inteiramente 

substituídas pela rotina de cuidados. Os benefícios advindos das políticas de 

assistência social não são recebidos por todas as famílias, embora existam 

dispositivos legais que garantam esse direito. Muitas vezes isso ocorre por 

falta de informação da família que desconhece esse direito.  

Concluem as autoras que o cuidado da criança com necessidades 

especiais de saúde “envolve cuidados singulares de natureza complexa, 

contínua e intensa. As cuidadoras familiares fazem um esforço sobre 

humano para suprir as demandas das crianças [...]. Entretanto, esses 
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cuidados envolvem conhecimentos de enfermagem com as cuidadoras 

familiares em diferentes cenários de prática [...]” (Neves e Cabral, 2008, 

p.188).  

A permanência hospitalar longa e as reinternações elevam os custos 

do SUS e aumentam os riscos do paciente contrair infecções e outras 

patologias. Nessa perspectiva, o cuidado domiciliar configura-se em uma 

forma de proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente e à sua família, 

principalmente pela valorização da autonomia e manutenção da organização 

familiar. Entretanto, o que ocorre na prática é que a família toma para si toda 

a responsabilidade do cuidado profissional, o que motiva o questionamento 

se trata-se de uma opção manter o paciente em casa ou se uma 

conveniência ao sistema de saúde (Santos, Leon e Funghetto, 2011). 

Os cuidados domiciliares que a mãe da criança dispensa a ela 

deverão ser acompanhados pela equipe de ESF, que dentre suas 

atribuições deve oferecer atenção aos usuários em cuidados domiciliares, 

por meio das ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde: 

A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a 

implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de 

saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de 

um número definido de famílias, localizadas em uma área 

geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção 

da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 

agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta 

comunidade. A responsabilidade pelo acompanhamento das 

famílias coloca para as equipes saúde da família a necessidade 

de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção 

básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS. Brasil, s.d  

 

Os enfermeiros que atuam na ESF realizam um grande número de 

atividades pelas quais demonstram envolvimento, sobretudo em relação às 

atividades do âmbito técnico. Porém, ainda assumem uma postura tímida 

frente à realidade em que se inserem. Essa prática produtivista, segundo 
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afirmam Silva, Motta e Zeitoune (2010), tem inviabilizado a reflexão sobre o 

cotidiano e suas ações. 

Heller (1996) fala sobre a alienação do trabalho que, dentre outros 

aspectos, pode decorrer da generalização dos interesses o que torna a 

sociedade mera produtora de mercadorias. No caso dos serviços de saúde, 

a atenção às NS é reduzida ao atendimento da demanda de assistência 

curativa, ficando para um segundo plano as ações que podem efetivamente 

transformar a realidade. 

Há pouco mais de uma década vem se discutindo no cenário nacional 

e internacional os conceitos e relevância da promoção à saúde. Essa 

discussão teve início em 1986 com a I Conferência Mundial de Promoção à 

Saúde, momento em que foram discutidos os determinantes da saúde bem 

como a quem se dirigiam as práticas de promoção. Ao longo dos anos os 

conceitos propostos nos diferentes momentos foram avançando para uma 

promoção à saúde relacionada à capacitação da comunidade para atuar e 

controlar os processos, favorecimento de ambientes saudáveis, reorientação 

dos sistemas de saúde, transformação de relações de exclusão social e 

econômica. Os avanços das ações, entretanto, ainda não acompanharam os 

avanços conceituais. As ações necessárias versam sobre a formação 

profissional, reconhecimento das realidades locais por meio de instrumentos 

adequados, desenvolvimento da intersetorialidade e dos processos 

educativos emancipatórios (Chiesa, 2009). 
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Figura 20 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na mulher (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 
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Alguns diagnósticos selecionados referem-se à mãe da criança e 

exceto pelo diagnóstico sono inadequado, todos os outros referem-se a 

necessidades psicossociais. Embora tenha-se identificado que a mulher está 

segura de sua decisão de cuidar da criança sozinha, foi apontado o risco 

para solidão como um diagnóstico e ainda o incentivo à socialização, 

incentivo às potencialidades e reconhecimento da rede de apoio da mulher 

como possíveis intervenções. Para o diagnóstico de sono inadequado, as 

intervenções consideram a problemática como um processo unicamente 

biológico, como se a mulher apresentasse dificuldade em adormecer. 

Entretanto, o relato deixa claro que essa dificuldade vem do fato dela ser a 

única cuidadora da criança e precisa dispensar esse cuidado integralmente, 

não permitindo que tenha horas prolongadas de sono. Nenhuma intervenção 

busca auxiliar a mãe cuidadora nesse papel que desempenha sozinha, como 

por exemplo a busca por cuidador auxiliar ou uma rede de apoio que permita 

a ela ter momentos de descanso. 

A necessidade de auto estima foi acionada por meio do diagnóstico 

de enfermagem auto estima adequada. Este diagnóstico é pertinente com o 

caso relatado, no que se refere às escolhas e à confiança da mulher em 

suas idéias embora não exclua a necessidade que ela tem de receber apoio 

e auxílio em suas atividades cotidianas, para que possa, inclusive, cuidar 

mais de si mesma, proporcionando-lhe um nível maior de bem estar. Trata-

se de um diagnóstico de fortalecimento que pode subsidiar outras 

intervenções relacionadas a outras dificuldades enfrentadas no momento. As 

duas intervenções propostas visam estabelecer uma relação de confiança 

com a usuária e parabenizá-la pela situação apresentada. 

Baseando-se em diversos autores, Borsa e Nunes (2011) afirmam 

que a cultura da família ocidental atribui prioritariamente o cuidado 

doméstico e da prole à mulher. É esperada uma dedicação intensa oriunda 

do amor incondicional aos filhos, o que lhes permitiria um desenvolvimento 

saudável. Estes aspectos são questionados hoje, contrapondo esse amor 

incondicional a uma construção social e cultural. Produto dessa mesma 

construção, está a relação parental em que a função da mãe é 

supervalorizada pelo imaginário social em detrimento da relação entre pai e 
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filhos, atribuindo ainda à mulher a resistência e a ambivalência da divisão e 

compartilhamento do cuidado da criança pelo pai. Apesar das grandes 

mudanças no papel social da mulher no último século e sua maior 

participação no mercado de trabalho, a responsabilidade pelo cuidado da 

prole é da mulher e o homem, quando atua, coadjuva nesse processo.  

 

 

Figura 21 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na família (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 
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Os diagnósticos apresentados para o grupo familiar são todos 

relacionados às necessidades psicossociais. Foram apontados três 

diagnósticos sendo um de fortalecimento (vínculo familiar presente) e outros 

dois apontando o direito de cidadania da família que está limitado e o apoio 

familiar prejudicado. Este último não traz intervenções que sejam totalmente 

coerentes com o relato. As intervenções propostas versam sobre a aceitação 

da família sobre um estado de saúde, responsabilidade do paciente no 

tratamento, interações medicamentosas, aspectos irrelevantes no caso visto 

que já foi apontado um relacionamento familiar bom. Entende-se que em 

relação ao apoio familiar prejudicado, a família necessita de apoio externo, 

ou seja, da comunidade ou órgãos governamentais. Não foi apontada 

nenhuma intervenção neste sentido, sendo possível atribuir a esta situação 

um caso de violência estrutural, que submete toda a família ao desamparo e 

às conseqüências das desigualdades sociais que impede o pleno exercício 

da cidadania.  

Minayo (2007) descreve a violência estrutural como a forma 

relacionada aos processos sociais, políticos e econômicos que perpetuam a 

fome, a miséria, a desigualdade social, de gênero, de etnia, de geração. É a 

base das demais violências e se perpetua em micro e macroprocessos. 

Tratam-se das conseqüências das decisões histórico-econômicas e sociais, 

tornando crianças e jovens vulneráveis em seu crescimento e 

desenvolvimento. Por se apresentar de maneira difusa entre os processos 

sociais, é também naturalizada. 
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Figura 22 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de criança na 
situação de doença crônica) 
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Figura 22 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados – Continuação (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 
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Figura 22 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados – Continuação (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 

 

Assim como os outros estudos de caso, este também apresentou 

alguns diagnósticos errados. O caso não traz informações sobre o estado 

vacinal da criança, sobre como se dá a alimentação, ingestão de líquidos, 

uso ou não de sonda gástrica pela criança e o auto-cuidado, que não pode 

ser atribuído à criança (pela incapacidade física) e nem à mãe pela falta de 

informações do relato. Como conseqüência da patologia, há 

comprometimento do desenvolvimento da criança mas em relação ao 

crescimento (curva de crescimento, peso, altura), o caso não traz qualquer 
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informação. Outros diagnósticos como os relacionados à necessidade de 

regulação imunológica, cuidado corporal (pela incapacidade da criança em 

realizar o autocuidado), integridade cutâneo mucosa, hidratação, nutrição e 

terapêutica, também foram considerados errados. 

Entre os diagnósticos errados, alguns são contraditórios entre si, 

conforme ilustrado abaixo: 

 

 

Figura 23 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados e contraditórios (Estudo de caso: Cuidado domiciliar de 
criança na situação de doença crônica) 

 

O relato não faz traz elementos para que nenhum desses 

diagnósticos pudessem ser escolhidos, sobretudo em relação ao uso de 

sonda e quanto ao estado imunológico da criança. Não só houve erro na 

escolha do diagnóstico como também na interpretação dos dados, atribuindo 

conceitos técnicos e científicos errados. 
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6.3.3 Sexualidade ou violência sexual? 

É o caso de uma menina que havia menstruado fazia seis meses 

e começou a me relatar que já queria ter relação sexual. E ela não 

tem muita intimidade para conversar sobre isso com a mãe. A mãe 

é alcoólatra e vive promiscuamente com qualquer companheiro 

dentro de casa. Além dessa adolescente, na família tem mais dois 

meninos de seis e nove anos e outra menina que vai completar 10 

anos. É uma família totalmente desestruturada. Depois de uns 

quatro meses, a menina veio fazer o primeiro teste de gravidez. 

Foi quando a unidade ficou assustada, porque a menina tinha 

apenas 11 anos de idade. Ela passou em consulta, o doutor 

orientou o uso de anticoncepcional e a menina se recusou porque 

ela queria mesmo engravidar. E depois ficava fazendo teste a 

cada 15 dias, sinal de que ela tinha envolvimento sexual com 

qualquer pessoa da rua. Nós entendemos que ela estava fazendo 

“programa” e a mãe não sabia... Dizia que não sabia. A menina 

está fora da escola e se você visita o bairro, encontra aquela 

adolescente com roupas pouco convencionais para a idade dela, 

com qualquer pessoa. Na consulta médica a menina precisa ser 

acompanhada pela mãe, mas ela se recusa porque não quer que 

a mãe saiba o que ela está fazendo. Ela referiu que queria ser 

mãe, que queria engravidar e nós encaminhamos para o psicólogo 

para descobrir por que ela queria ser mãe tão cedo. Descobrimos 

que a historia dessa menina era muito mais complexa do que se 

imaginava. Essa menina foi violentada desde os nove anos, por 

membros da família.  

 

Trata-se da história de uma menina de 11 anos que procura a 

unidade de saúde para realizar testes de gravidez, e relata à profissional que 

quer engravidar. Não existe um bom relacionamento entre a menina e a 

mãe. Na consulta com o médico, este prescreve contraceptivo hormonal, 

sem que de imediato fossem abordados os aspectos mais particulares dessa 

situação. Somente após algum tempo, a equipe a encaminhou para o 

psicólogo, que descobriu que a menina vem sendo abusada sexualmente 

por membros da família, desde os nove anos de idade.  
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A análise dos 13 enfermeiros que trabalharam com este caso 

identificou necessidades relacionadas à criança, à mãe e alguns 

diagnósticos considerados errados. 

No total, foram gerados 37 diagnósticos de enfermagem sendo 16 

relacionados às necessidades psicobiológicas e 11 relacionados às 

necessidades psicossociais. Excluindo-se os diagnósticos errados, as 

necessidades psicobiológicas foram representadas por 7 diagnósticos e as 

necessidades psicossociais representadas por 18 diagnósticos de 

enfermagem, totalizando 25 diagnósticos correspondentes ao relato. 

As intervenções de enfermagem foram acionadas 527 vezes entre 

239 diferentes intervenções. Após separados os diagnósticos errados, as 

intervenções somaram 265 acionamentos em 139 diferentes intervenções. 

Os dois grupos de necessidades foram identificados sendo que as 

necessidades psicossociais predominaram em relação às psicobiológicas, 

As primeiras foram representadas por 7 grupos de necessidades afetadas e 

as segundas, por 4 grupos: 

 Necessidades psicobiológicas: ambiente, terapêutica, crescimento e 

desenvolvimento e sexualidade. 

 Necessidades psicossociais: segurança, liberdade, aprendizagem, 

gregária, participação, recreação e autoimagem. 

 Os grupos de necessidades de reprodução, cuidado corporal, 

integridade cutâneo mucosa e regulação imunológica foram também 

selecionados sem que os diagnósticos tivessem base no relato. 
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Figura 24 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança (Estudos de caso: Sexualidade ou 
violência sexual?) 
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Figura 24 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança – Continuação (Estudos de caso: 
Sexualidade ou violência sexual?) 
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Figura 24 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança – Continuação (Estudos de caso: 
Sexualidade ou violência sexual?) 
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Figura 24 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança – Continuação (Estudos de caso: 
Sexualidade ou violência sexual?) 

 

Os diagnósticos referentes à criança contemplaram 11 grupos de 

necessidades afetadas com predomínio das necessidades psicossociais. 

Dentre os diagnósticos estão alguns que demonstram as condições da 

criança para enfrentar a situação apresentada, tais como o risco para 

solidão, a negação, a tomada de decisão e o próprio enfrentamento 

inadequado. Também foram selecionados diagnósticos relacionados ao 

vínculo, apoio e relacionamento familiar, este descrito no relato como 
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conflituoso. Por fim, diagnósticos referentes à prevenção de gravidez e ao 

direito de cidadania limitado também foram apontados como pertinentes.  

As intervenções propostas para satisfação das necessidades 

psicossociais estão relacionadas ao acolhimento, escuta e encorajamento e 

incentivo às potencialidades da criança, discussão das experiências, 

estabelecimento de vínculo, identificação de rede de apoio e 

encaminhamento para grupos de apoio além da discussão sobre métodos 

contraceptivos. Também foi previsto o monitoramento por meio de visita 

domiciliária. Houve ainda, indicação da intervenção que busca assegurar 

respeito aos direitos da mulher. Nenhuma intervenção proposta dentre 

aquelas relacionadas às necessidades psicossociais é específica para uma 

criança, sendo que algumas são direcionadas à saúde da mulher, 

considerando esta como sujeito autônomo e responsável por decisões.  

Os pesquisados entenderam que há comprometimento da 

necessidade de participação da criança do caso apresentado, que se 

demonstra pelo enfrentamento inadequado ou ausente. Apenas um 

pesquisado avaliou que existe uma limitação no direito de cidadania. As 

intervenções buscam encorajar enfrentamento, auxiliar na reflexão sobre 

papéis familiares, identificação de limitantes de cidadania, identificação de 

benefícios sociais recebidos e busca por recursos, incentivo à participação 

em grupos ou atividades da comunidade, estabelecimento de vínculo entre 

escola, US e família, entre outras. Algumas intervenções apontam a 

participação do responsável ou família. 

Para a necessidade de gregária, foram selecionados quatro 

diagnósticos bastante semelhantes que retratam conflitos familiares, sendo 

três deles específicos sobre o vínculo. Assim como os diagnósticos são 

semelhantes, algumas intervenções são semelhantes também. Em grande 

parte, buscam estabelecer vínculo entre usuário e profissional e colocar o 

profissional como intermediador da relação familiar, propondo estímulo na 

participação de grupos e outras atividades, estimulando a comunicação 

familiar, acionando recursos e rede de apoio da família e da comunidade, 

esclarecimento sobre direitos do usuário e identificando determinantes do 
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conflito. Foi proposto também o monitoramento domiciliar e outras 

intervenções sobre esclarecimento de uso e interação de medicação e 

adesão ao tratamento. 

A necessidade de liberdade mostra claramente os processos de 

desgaste aos quais a criança está submetida. Era de se esperar que a 

tomada de decisão estivesse comprometida visto que o caso relata a 

situação de uma criança decidindo sobre maternidade, vida sexual e 

enfrentando abuso sexual por membros da família. Pela própria idade e 

maturidade da criança de 11 anos, não é possível admitir que haja 

condições de escolhas conscientes e saudáveis nesses contextos de vida. 

Um único diagnóstico gerou 10 intervenções tais como estabelecer escuta 

ativa, manter vínculo com o usuário, encorajar verbalização de sentimentos, 

percepções e medos, discutir sobre os determinantes na tomada de decisão, 

relembrar estratégias de superação, incentivar potencialidades, auxiliar na 

tomada de decisão e identificar rede de apoio. No mesmo sentido, foi 

afetada a necessidade de recreação. Certamente, a criança do caso 

apresentado foi inserida precocemente no mundo adulto quando submetida 

a situações de abuso sexual por parte de familiares. A procura pela atividade 

sexual e pela gravidez também demonstram isso. Entretanto, não há 

referência no caso quanto ao tipo de atividade que a criança desenvolve. 

Também houve referência à necessidade de auto imagem, apontada 

pelos entrevistados pelo diagnóstico de Imagem corporal distorcida. Além 

das alterações esperadas e próprias do ciclo de vida, a criança (ou pré-

adolescente) pode estar sofrendo com as consequências dos abusos que 

vem sendo submetida na família. As intervenções apontaram para o 

acolhimento da criança, estímulo de autocuidado, orientações sobre as 

mudanças corporais, monitoramento domiciliar, participação em grupos e 

estímulo de atividades físicas e de lazer.  

A necessidade de aprendizagem foi acionada por meio de cinco 

diagnósticos sendo que um deles foi separado no grupo de diagnósticos 

errados. Os demais, visam a prevenção da gravidez e esclarecimento sobre 

a necessidade do uso de contraceptivos. Aponta compreensão 
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comprometida sem contudo destacar qualquer diagnóstico que identifique a 

peculiaridade de se tratar de uma criança, propondo inclusive, intervenções 

que extrapolam sua capacidade de resposta a uma situação, em vista da 

incapacidade própria da infância (legal, social, intelectual, etc). As 

intervenções propostas foram bastante dispersas e propõem 

estabelecimento de vínculo com a usuária, avaliação e orientação do uso de 

contraceptivo, oferecer orientações de forma que a usuária possa 

compreendê-las, monitoramento domiciliar, discutir sobre decisão 

compartilhada entre parceiros no uso do método contraceptivo, entre outras. 

As intervenções voltadas para a satisfação das necessidades 

psicobiológicas visam enfrentar a situação de violência e exposição sexual 

ao qual a menina está submetida. Entretanto, as intervenções mais 

acionadas relacionam-se aos diagnósticos de atividade sexual insatisfatória, 

visando esclarecimento de dúvidas e outros aspectos relevantes à atividade 

sexual. Menos da metade dos enfermeiros entrevistados acionou o 

diagnóstico abuso sexual e propôs as intervenções de encaminhamento 

para serviços de referência e notificação do abuso conforme os protocolos 

existentes no município. Ainda menos foi acionado o diagnóstico risco para 

violência doméstica que vem acompanhado das intervenções que levam à 

notificação da violência e inclusão da criança na Rede de Proteção à criança 

e adolescente em situação de risco para violência. Em ambos os grupos de 

necessidades, o monitoramente domiciliar foi apontado como intervenção.  

A necessidade de segurança trouxe diagnósticos que apontam para 

processos de desgaste que a criança pode estar apresentando, como 

conseqüência de uma situação de violência que vem sendo submetida. 

Percebe-se que o diagnósticos relacionado à violência direciona-se à 

mulher, não à criança. O diagnóstico de negação relaciona-se a uma das 

fases de resposta a um evento traumático e as intervenções geradas vão 

transparecer esse caráter do diagnóstico. Entretanto, diante do ocorrido, 

intervenções direcionadas à criança poderiam ser mais efetivas visto que as 

conseqüências do abuso sexual em crianças causam impacto em sua vida 

futura, crescimento e desenvolvimento (Minayo, 2007). Outro diagnóstico 

que pode ser questionado é o de vergonha na mulher vitima de violência 
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(necessidade de segurança), que provavelmente foi adaptado para o caso. 

Entretanto, o caso não relata o comportamento de uma mulher e sim de uma 

criança. As intervenções apontaram para cuidados no sentido de 

encorajamento da vítima para diálogo, acolhimento, estímulo à auto-estima, 

encaminhamento e participação em grupos, oferecimento de apoio, 

identificação de rede de apoio, monitoramento domiciliar, entre outras. 

Ainda que tenham sido considerados como diagnósticos relacionados 

à criança, alguns deles destacam-se pelo viés que causaram na análise do 

caso. Um dos diagnósticos mais acessados foi atividade sexual 

insatisfatória, relacionada a uma situação que imediatamente deveria 

remeter o profissional à interpretação de um caso de abuso sexual ou 

violência presumida, e não como atividade sexual que possa ser orientada, 

da maneira como é feito para a mulher adulta. Segundo a definição proposta 

para a necessidade de sexualidade, o diagnóstico de atividade sexual 

insatisfatória está relacionado a aspectos da vida sexual que impeçam o 

pleno exercício da sexualidade em seus diferentes aspectos. Entretanto, o 

caso apresentado trata de uma criança de 11 anos em busca de relações 

sexuais para consumar uma gestação. Não se trata de atividade sexual 

motivada pelo prazer em um relacionamento sexual saudável do ponto de 

vista biológico, emocional, intelectual e social. O fato de uma criança de 11 

anos apresentar vida sexual ativa deve alertar os profissionais para 

possíveis práticas de abuso sexual por maiores de 18 anos e até mesmo a 

prostituição. O diagnóstico de abuso sexual foi o quinto diagnóstico que mais 

gerou intervenções em números absolutos. As intervenções mais acionadas 

nesta necessidade estão relacionadas aos diagnósticos de abuso sexual e 

risco para violência doméstica, apesar destes diagnósticos não serem os 

que mais foram acionados dentre os 13 entrevistados. Foram geradas 11 

intervenções, dentre elas: encaminhamento para equipe multidisciplinar, 

oferecimento de orientações sobre educação sexual, orientar sobre 

consultas ginecológicas, esclarecer dúvidas da paciente, incentivar 

responsabilidade no comportamento sexual, identificar vulnerabilidade para 

HIV, identificar a importância do afeto, entre outras. As intervenções mais 

acionadas foram de incentivo e orientação quanto à prática do sexo seguro, 
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investigação de vulnerabilidade para HIV, encaminhamento para equipe 

multidisciplinar, seguidas das demais. Nenhuma das intervenções está 

direcionada ao cuidado de adolescentes ou crianças ou às peculiaridades do 

cuidado desses grupos. 

O diagnóstico de abuso sexual aparece dentre aqueles relacionados 

com a necessidade de ambiente, embora a definição desta necessidade 

aponte para fatores relacionados ao ambiente físico para manutenção da 

integridade psicobiológica. O caso relata que a criança vem sofrendo abuso 

e não está em risco, apesar das intervenções buscarem atendimento para a 

violência consumada. Dentre as intervenções estão: estimular a confiança 

no atendimento prestado, notificar caso de violência, acionar conselho 

tutelar, orientar sobre a prevenção de DST/AIDS, acolher, encaminhar para 

serviço de referência, verificar sinais de outros tipos de violência, realizar 

monitoramento domiciliar.  

A necessidade de crescimento e desenvolvimento foi acionada 

considerando-se os diagnósticos de maturidade feminina adequada e 

desenvolvimento da criança inadequado. Ambos são contraditórios e suas 

intervenções podem também ser encontradas em outros diagnósticos que 

foram selecionados em outras necessidades.  

Compreender o tema da sexualidade envolve compreender suas 

múltiplas dimensões. Na dimensão biológica, os desejos e comportamentos 

sexuais correspondem a uma certa maturidade corporal e fisiológica mas 

que não se desvincula das outras dimensões. A dimensão psicológica define 

o papel do sexo (feminino ou masculino), as experiências, vivências, valores, 

etc, visto que para os humanos, a sexualidade também é fonte de prazer e 

bem estar físico, extrapolando a função reprodutiva do sexo. As dimensões 

cultural e social envolvem o reconhecimento social da sexualidade, seus 

padrões, normas, costumes, moral e códigos definidos pelo contexto social, 

político econômico e se desenvolve historicamente. A base para o 

desenvolvimento da sexualidade se dá durante a infância, influenciados por 

diversos fatores como por exemplo o relacionamento dos pais. O 

comportamento sexual é aprendido e internalizado a partir das vivências, 
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experiências e modelos positivos e negativos recebidos. (Santos e Aguiar, 

2008). 

Na puberdade, início da adolescência, a sexualidade e as 

manifestações sexuais estão mais claras e acentuadas, configurando o 

momento propício para intervenções de cunho preventivo e orientador de 

cuidados que torne a noção de sexo algo que faz parte do pleno 

desenvolvimento e contribui para uma vida saudável. O direito à autonomia 

sexual “envolve habilidades de uma pessoa em tomar decisões autônomas 

sobre a própria vida sexual num contexto de ética pessoal e social. Também 

inclui o controle e o prazer de nossos corpos, livres de tortura, mutilações e 

violência de qualquer tipo” (Santos e Aguiar (2008).  

O ECA estipula o marco para o fim da infância e início da 

adolescência aos 12 anos de idade. Outros dispositivos legais situam esse 

marco aos 16 anos para os direitos trabalhistas, eleitorais e civis. Antes 

dessa idade, todo sujeito é considerado absolutamente incapaz para atos da 

vida civil. No âmbito penal, a relação sexual com pessoa menor de 14 anos 

é considerada crime de prática em presunção de violência Matta e Correia 

(2008). Explica Faria (2008) que o abuso da vulnerabilidade da pessoa sem 

condição psicológica de consentir num ato sexual de qualquer natureza, pela 

sua condição de ser em formação é o que justifica esse tipo penal. 

O critério etário esbarra entretanto, em outros direitos conquistados 

com a Carta Magna de 1988 e o próprio ECA, tais como a autonomia, 

privacidade e inviolabilidade da intimidade. Uma das conseqüências dessa 

dificuldade em pontuar objetivamente o início da idade de pleno gozo dos 

direitos sexuais é que crime e castigo, direito e moral são persistentemente 

confundidos, utilizando-se da lei moral como se esta fosse o bem jurídico 

tutelado e não os direitos garantidos pela CF e ECA, citados acima, além do 

próprio direito à autonomia sexual (Matta e Correia, 2008). 

Dessa forma, admite-se que o critério etário para definir o momento 

de autodeterminação sexual não é por si só suficiente, incorrendo no risco 

da matéria cair na armadilha de um positivismo legalista ineficiente. Outros 

fatores devem ser levados em conta tais como a maturidade humana, 
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diversidade intelectual e cognitiva, experiências de vida e visão de mundo 

(Matta e Correia, 2008).  

Santos e Aguiar (2008) expõem que o desenvolvimento da 

sexualidade vem ocorrendo precocemente em decorrência de conquistas 

recentes de um processo renovador e liberador, principalmente em relação 

às mulheres. Na medida em que os comportamentos conservadores 

diminuem, a atividade sexual na infância e adolescência aumenta, antes 

mesmo da maturidade física, emocional, social e econômica dos jovens e 

crianças, os meios de comunicação tem um importante papel nesse 

processo de liberação de tabus e segundo Corsaro (2011) são poucos os 

estudos a respeito do impacto que os programas de televisão e outras 

mídias geram sobre o desenvolvimento infantil.  

Teixeira e Taquette (2010) entrevistaram 100 adolescentes entre 11 e 

14 anos de idade atendidas em um ambulatório de ginecologia. Todas as 

meninas referiram ter vida sexual ativa; quase um terço apresentava atraso 

escolar; somente 41% referiram ter a figura paterna no lar; 58% referiram ter 

sido vítima de violência no ambiente intrafamiliar e 13% sofreram abuso 

sexual na maioria por pessoas do convívio; 46% referiram que a primeira 

relação sexual aconteceu com parceiro maior de 18 anos e 12% das 

meninas referiram que a primeira relação foi forçada. Concluem os autores 

que “a sinergia entre pobreza, baixa escolaridade e baixa auto-estima reduz 

as possibilidades das adolescentes constituírem mecanismos de 

autoproteção e às expõem a serem revitimizadas fora do ambiente familiar. 

(Teixeira e Taquette, 2010, p.445) 

Para Castanha (2008) a compreensão do abuso sexual não se 

restringe ao vitimizado e vitimizador pois dessa forma seriam excluídos os 

contextos sociais e grupos onde ela ocorre, onde é ocultada e se repete. 

Como conceito operativo, propõe que abuso sexual é “a violência sexual 

delituosa de crianças e adolescentes que nega, inclusive o direito ao 

exercício de sua sexualidade em desenvolvimento de forma segura e 

protegida” (sem página). 
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O protocolo da Rede de Proteção de Curitiba (Curitiba, 2008, p.35) 

baseia-se na definição do Código Penal Brasileiro para a violência sexual e 

define ser “toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga 

uma outra à realização de práticas sexuais, contra a vontade, por meio de 

força física, influência psicológica, uso de armas ou drogas”. Utiliza ainda 

outras definições para assédio sexual, estupro, atentado violento ao puder, 

pornografia infantil, exploração sexual, pedofilia e incesto, todos baseados 

em cartas legais ou na ocorrência do ato em si, sem levar em consideração 

as questões que envolvem o desenvolvimento da sexualidade e o direito à 

autonomia sexual.  

Os dados apresentados mostraram que os entrevistados não 

compartilham de um conceito uniforme sobre sexualidade e violência sexual. 

A própria literatura diverge na interpretação do tema enquanto o protocolo se 

omite em relação à sexualidade.  

Algumas hipóteses podem ser levantadas para a interpretação desses 

dados. Do ponto de vista dos direitos sexuais, os entrevistados podem ter 

pensado na preservação do direito de livre exercício da sua sexualidade, 

considerando uma adolescente sob o critério etário do programa para 

adolescentes da SMS. Na perspectiva do protocolo da Rede de Proteção, 

não seriam abordados os aspectos relacionados à sexualidade mas 

considerado o critério etário previsto em lei para a presunção de violência e 

a obrigatoriedade de notificação prevista pelo ECA, além das demais 

intervenções previstas pelo protocolo e que não foram contempladas pela 

seleção de intervenções da nomenclatura CIPESC® Curitiba pelos 

entrevistados. Nenhuma intervenção proposta levou em consideração que 

se trata de uma criança, vítima de abuso sexual no meio familiar, procurando 

manter relações sexuais com objetivo de engravidar e sem qualquer apoio 

familiar. As intervenções propostas tratam como se a criança fosse uma 

mulher e sofresse com alguma dificuldade em seu relacionamento sexual 

com seu parceiro. 

De uma maneira ou de outra, seja considerada criança pelo 

referencial do ECA ou adolescente pelo referencial da SMS, trata-se de uma 
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menor de 14 anos, o que implica na ocorrência de crime previsto em lei e de 

responsabilidade do profissional que tomar conhecimento dele, notificar a 

ocorrência aos órgãos competentes. 

Não se pode garantir, embora devesse ser prática cotidiana, que os 

profissionais conheçam e exerçam plenamente as garantias de direitos e 

obrigações previstos pelo ECA. Um estudo realizado na cidade de São 

Carlos, interior de São Paulo, identificou que instituições que trabalham com 

crianças e adolescentes associam o ECA ao Conselho Tutelar, como única 

inovação do Estatuto frente ao anterior Código de Menores. O Conselho 

Tutelar se configura como um refúgio nos casos de difícil solução, sem que 

pudessem ser identificadas as práticas do referido conselho. Não obstante a 

importância destes para a garantia dos direitos da criança e adolescente, os 

profissionais que atuam nas instituições pesquisadas não conheciam a 

prática dos conselhos nem tampouco tinham familiaridade com o próprio 

Estatuto (Eduardo e Egry, 2010). 

Pela perspectiva da saúde, ainda que se discutam os direitos sexuais, 

a situação mostra claramente as vulnerabilidades às quais essa criança está 

sujeita e o comprometimento da sua liberdade de decisão, não pelo 

cerceamento do seu direito legal mas pela circunstância social ao qual está 

submetida. Não se trata de aplicação de lei moral ao caso, mas sim de 

garantia de direitos maiores que o do exercício da sexualidade: garantia do 

direito de cidadania. 

Considerando a violência contra a criança como matéria pertinente ao 

tema das NS, verifica-se que a necessidade em questão é a de proteção, 

amparo legal, condições favoráveis de crescimento e desenvolvimento, 

exercício da cidadania digna e respeitada. A violação desse direito decorre 

do que Heller (1996) denomina necessidade de poder. A disputa de poder, 

desigual entre as partes, resulta nos abusos das mais variadas ordens, 

conforme já foi explorado neste estudo.  

Para Mandu e Almeida (1999), as NS estão relacionadas com a 

qualidade em saúde, na medida em que as primeiras são ou não satisfeitas. 

No mundo atual, as necessidades são criadas continuamente, são 
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inesgotáveis e fazem parte da subjetividade humana. Englobam diferentes 

dimensões da existência humana (física, psíquica e social) e os 

carecimentos, conseqüência da ruptura das relações do homem com a 

natureza, manifesta na qualidade de vida e condição de saúde humana. 

Estas são alcançadas ao mesmo tempo em que se satisfazem necessidades 

ligadas à sobrevivência e também, proteção, afeto, compreensão, 

participação, lazer, criação, identidade e liberdade. Portanto, para as 

autoras, necessidades vão além das condições sócio-econômicas e 

carências, derivando de uma visão mais ampla da vida humana. “As 

necessidades humanas não só abrangem as dimensões física, psíquica, 

afetiva, sociocultural, mas também a dimensão política da vida” (Mandu e 

Almeida, 1999, p.57). 

Em geral, prioriza-se as necessidades biológicas. Entretanto, a 

relação necessidades em saúde/qualidade de vida, necessidades em saúde 

/enfrentamento das discriminações sociais, necessidades em saúde/auto 

desenvolvimento humano devem ser consideradas como parte da visão 

ampliada que se almeja. O resgate da autonomia também deve ser 

contemplado por essa perspectiva mais abrangente (Mandu e Almeida, 

1999). 

 

Foi selecionado apenas um diagnóstico relacionado à família, no 

caso, à mãe da menina. Foi citado na narrativa que a mãe é alcoolista e isso 

foi apontado entre os diagnósticos como problema a ser enfrentado por meio 

de intervenções de enfermagem propostas. Foi indicada a realização de 

visita domiciliaria, orientação quanto aos prejuízos do uso de drogas para 

mãe e bebê apesar dessa mãe não estar gestante e nem mesmo em 

aleitamento materno e a oferta de auxílio na mudança de hábitos.  
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Figura 25 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados (Estudos de caso: Sexualidade ou violência sexual?) 
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Figura 25 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados – Continuação (Estudos de caso: Sexualidade ou 
violência sexual?) 
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Dentre os diagnósticos errados, estão nove relacionados às 

necessidades psicobiológicas. Dentre esses, os diagnósticos de risco para 

aborto, gravidez indesejada e infertilidade sendo que nenhum desses 

diagnósticos tem relação com o caso apresentado visto que não foi 

constatada gravidez. Logo não é possível existir o risco. Além disso, não se 

trata de um caso de infertilidade e sim de uma criança mantendo relações 

sexuais. A inconsistência dos diagnósticos é confirmada por algumas das 

intervenções propostas, tais como: encaminhamento para maternidade de 

referência, investigação quanto ao uso de drogas, monitoramento de sinais 

vitais, orientações sobre serviços da rede e orientações sobre fatores 

relacionados à infertilidade. 

Outro diagnósticos que chama a atenção por ter sido selecionado por 

mais da metade dos entrevistados é o de autocuidado inadequado. As 

intervenções propostas, apontam para o autocuidado corporal como hábitos 

de higiene e hábitos de vida saudáveis. O caso não faz qualquer referência 

às condições de higiene da criança bem como à presença de lesões de pele 

que possam justificar o diagnósticos de integridade da pele comprometida. 

Não há qualquer referência a lesões de pele ou mucosa no caso 

apresentado. O diagnóstico integridade da pele comprometida na criança 

tem intervenções relacionadas ao reconhecimento de ocorrência de 

violência, o que provavelmente motivou sua escolha. Mas a nomenclatura 

CIPESC® Curitiba tem diagnóstico específico para risco de violência, que 

inclusive foi acionado neste estudo de caso. Algumas intervenções poderiam 

ser úteis para a modificação da situação apresentada no caso mas os 

diagnósticos de onde elas decorrem não tem relação com o relato 

apresentado e com grupo de necessidades ao qual eles pertencem. 

As situações que não são potenciais ou estão na iminência de ocorrer 

dadas as circunstâncias não podem receber o diagnóstico de potencial para 

risco. Segundo a CIPE Versão 2 (ICNP, 2011), esse julgamento indica: a 

possibilidade de perda ou problema; problema esperado com certa 

probabilidade; ou ainda estado potencial negativo (tradução livre).  
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6.3.4 Necessidade identificada no domicílio 

A gente tem uma criança bem comprometida que tem de oito para 

nove anos. Com quatro anos ela teve meningite que complicou e 

hoje ela se encontra completamente dependente. Não fala nada, o 

desenvolvimento dela é de uma criança de três anos. Depende de 

fraldas e ela tem uma sonda gástrica: tudo é pela sonda. É uma 

criança de nove anos, mas com o peso de três ou quatro. Bem 

desnutrida. Então eu falei para a mãe: “você está dando comida 

para essa criança? O quê que ela come? Você dá sempre? 

Porque ela tem que comer como você come: café da manhã, 

lanche, almoço, aquelas seis refeições no mínimo”. E a mãe 

respondeu que às vezes ela come danoninho, às vezes toma leite 

ou caldo. “Quando tem eu dou, quando não tem eu não dou”. 

Como outro filho dela que tem cinco anos fala que está com fome, 

ela dá comida; o outro que não fala ela dá um copinho de leite, 

quando dá... Ela tem a pensão dessa criança e o serviço 

esporádico do marido. Só que eles têm a casa alugada, mais um 

filho, a alimentação, roupa... Não dá para tudo isso. Tem uma 

questão financeira muito importante e a gente só conseguiu ver 

essa necessidade porque fomos ao domicílio. Nem todo mundo 

fala que está passando por necessidades. As pessoas têm 

vergonha de dizer ou não dizem por que acham que não vai 

adiantar nada. 

 

Trata-se de uma criança que tem seqüela de meningite e 

comprometimento do crescimento e desenvolvimento, além de estar 

desnutrida. A mãe, principal cuidadora, demonstra as dificuldades que 

enfrenta nos cuidados com a criança, sobretudo em relação à alimentação. 

A família também passa por dificuldades financeiras. 

No total, a análise feita por 6 enfermeiros gerou 17 diagnósticos de 

enfermagem, sendo 11 referentes às necessidades psicobiológicas e 6 

relacionados às necessidades psicossociais. Após separados os 6 

diagnósticos errados restaram 5 diagnósticos para o primeiro grupo de 

necessidades e 6 para o segundo grupo.  

As intervenções totalizaram 145 acionamentos em 92 diferentes 

intervenções. Destacadas as intervenções geradas pelos diagnósticos 
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errados, somaram-se 68 intervenções acionadas 116 vezes, sendo 32 

voltadas às necessidades psicobiológicas e acionadas 79 vezes e outras 36 

voltadas às necessidades psicossociais acionadas 37 vezes. 

A análise do relato contemplou dois grupos de necessidades 

psicobiológicas e quatro grupos de necessidades psicossociais: 

 Necessidades psicobiológicas: crescimento e desenvolvimento e 

nutrição. 

 Necessidades psicossociais: aprendizagem, gregária, recreação e 

participação. 

 

Os subgrupos oxigenação e hidratação também tiveram diagnósticos 

selecionados mas estes foram considerados errados e analisados 

separadamente. 
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Figura 26 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança (Estudo de caso: Necessidade 
identificada no domicílio) 
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Figura 26 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança – Continuação (Estudo de caso: 
Necessidade identificada no domicílio) 

 

Dentre os diagnósticos relacionados à criança, quatro dos seis 

referem-se às questões de nutrição. O desenvolvimento inadequado e a 

deficiência na atividade recreativa também foram apontados. Para satisfação 

dessas necessidades, foram propostas intervenções de enfermagem que 

visam identificar a situação familiar em relação aos hábitos de alimentação e 

condições de moradia, encaminhar para consulta com outro profissional, 

esclarecer a mãe e orientar sobre a dieta, sobre os hábitos alimentares, 

sobre a necessidade de preparo e variedade dos alimentos, verificar o tipo e 
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posição da sonda gástrica, bem como orientar os cuidados que devem ser 

tomados com ela, identificar e oferecer os recursos comunitários que 

possam auxiliar a família, tal como o acesso à creche. Além disso, o 

monitoramento do crescimento e desenvolvimento da criança e investigação 

quanto à possível ocorrência de negligência contra a criança. Nenhuma 

intervenção proposta especificamente à criança teve como objetivo trabalhar 

a condição social da família.  

Para a necessidade de nutrição, foram gerados sete diagnósticos 

sendo que três foram considerados errados. Esta necessidade foi a que 

mais gerou intervenções para o caso apresentado. Dos seis enfermeiros que 

responderam ao caso, cinco consideraram que existe risco para desnutrição 

e que a ingestão alimentar via sonda estava comprometida. Algumas das 

intervenções foram: investigar os hábitos alimentares, condições de moradia 

e forma de cuidado da família, orientar o fracionamento da dieta e a ingestão 

de alimentos adequados, monitorar peso corporal, verificar necessidade de 

suplementação alimentar, identificar tipo e condições da sonda, orientar 

sobre cuidados com a sonda e com a higiene, programar monitoramento 

domiciliar. 

A criança também apresenta comprometimento no seu crescimento e 

desenvolvimento, o que requer acompanhamento de profissionais 

especializados para proposição de atividades de recreação com cunho 

terapêutico. Dentre as intervenções não há referência de encaminhamento 

para profissional especializado e limitam-se a identificar os determinantes da 

deficiência de atividades, os recursos comunitários, acesso à creche e 

escola, oferecer os recursos comunitários que promovam atividades 

recreativas e orientar a mãe para estimular atividades recreativas. 

Foi apontado o diagnóstico de enfermagem desenvolvimento da 

criança inadequado, relacionado à necessidade de crescimento e 

desenvolvimento. considerando que o desenvolvimento da criança não é 

compatível com a idade, seja em virtude da má alimentação ou da própria 

seqüela de meningite que impediu seu desenvolvimento normal. Foram 

geradas sete intervenções diferentes para este diagnóstico, tais como 
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encaminhamento para consulta médica, monitoramento domiciliar, 

orientações à mãe quanto ao desenvolvimento da criança e investigação da 

possibilidade de negligência à criança. Faz parte desse mesmo grupo de 

necessidades o diagnóstico de crescimento inadequado, que refere-se aos 

aspectos antropométricos do crescimento, também inadequados conforme a 

descrição do caso mas que não foi selecionado pelos pesquisados.  

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

configura-se em uma ação de saúde preconizada pelas políticas públicas de 

saúde, dada a importância para a saúde e bem estar infantil, além de 

representar um indicador “sentinela” da saúde da criança. Ainda assim, a 

prática do registro dos dados antropométricos e curva de crescimento não é 

uma prática freqüente nas unidades de saúde e no atendimento em 

puericultura (Fujimori e Borges, 2009). 

Os condicionantes sociais influenciam no crescimento infantil assim 

como a qualidade do cuidado dedicado à criança. No Brasil, já foi constatado 

que à medida que a renda familiar aumenta, aumenta também a estatura 

dos brasileiros, associando-se essas duas variáveis (Fujimori e Borges, 

2009). 

Preconiza-se que independentemente de queixa que motive a procura 

ao serviço de saúde, a avaliação integral da criança deve ser realizada, 

representando o eixo central do atendimento. Alem disso, o 

acompanhamento do crescimento da criança deve ser feito: a) desde o seu 

nascimento para intervir precocemente nos casos de desnutrição; b) com 

avaliações freqüentes para orientar-se a prática alimentar adequada em 

casa fase de crescimento; c) envolvendo a família nas orientações e 

esclarecendo sobre a importância desse acompanhamento; d) com 

adequada interpretação dos dados antropométricos e condições clínicas; e) 

com acompanhamento pautado na avaliação integral; e) prestando uma 

atenção qualificada e humanizada como oportunidade de consolidar as 

estratégias de promoção da saúde e prevenção de agravos e f) 

desenvolvendo ações de promoção da saúde por meio de consultas de 
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enfermagem, visitas domiciliárias, ações educativas e intersetoriais (Fujimori 

e Borges, 2009). 

Curitiba dispõe de diversos protocolos e ações direcionadas ao 

monitoramento e acompanhamento nutricional de crianças e adultos. A 

política municipal aliado a um dos pilares da atenção à saúde da criança 

justificam a ocorrência de tantos diagnósticos voltados para essa questão 

nutricional no relato apresentado. Apesar disso, apenas uma intervenção 

esteve relacionada com a utilização de uma das redes de apoio institucional 

que foi verificar a necessidade de suplementação alimentar. Não houve 

intervenção específica de inclusão da criança nos programas nutricionais 

desenvolvidos pelo município.  

Dentre as intervenções propostas, foi indicada a necessidade de se 

verificar a ocorrência de negligência contra a criança. Cabe à situação uma 

abordagem em relação à negligência estrutural, visto que o relato aponta 

muito mais para a falta de amparo institucional e recursos econômicos do 

que necessariamente para a negligência intencional. A falta de 

esclarecimento da mãe sobre os cuidados com a alimentação da criança 

esbarram na conveniência do serviço de saúde em não precisar cuidar 

cotidianamente de uma criança dependente de cuidados integrais mas que 

tem a mãe como responsável por tais cuidados. O fato da criança receber os 

cuidados em casa não exime a equipe de saúde do monitoramento e 

orientações necessárias para o desempenho dessa atividade pela 

cuidadora. Por isso, responsabilizar a mãe pelas más condições da criança 

não parece ser inteiramente adequado, visto que o serviço deve compartilhar 

dessa responsabilidade.  

O setor saúde pode contribuir na redução da violência estrutural 

eliminado “desigualdades em saúde, ampliando acesso e qualidade da 

atenção”. Mais ainda, os profissionais devem engajar-se em processos 

políticos de transformação social afim de atuarem também no âmbito da 

cidadania (Minayo, 2007, p. 83). 

Paim et al. (2011, p.21) descrevem o Programa de Saúde da Família 

como “uma estratégia governamental para reestruturar o sistema e o módulo 
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assistencial do SUS”. Originalmente, visava atender populações carentes ou 

de alto risco, sobretudo na atenção à saúde da mulher e da criança. Seu 

enfoque nas famílias e comunidades e as práticas da promoção à saúde e 

prevenção de agravos é sua característica mais inovadora.  

Outro ponto chave frente a atuação da ESF é sua capacidade de 

integrar a rede social na qual as famílias estão inseridas. Esta compreende, 

segundo Chiesa, Veríssimo e Fracolli (2009, p. 25), no “conjunto de relações 

interpessoais a partir das quais uma pessoa mantém sua própria identidade 

social”.  

Fazendo parte dessa rede, cabe aos profissionais  

fortalecer as famílias em seus processos de aprendizado e 

aquisição de habilidades para cuidar das crianças em casa. 

Considerando a imensa tarefa da promoção do desenvolvimento 

infantil é que a responsabilidade pela proteção e cuidado da 

criança deixa de ser exclusividade de seus pais e demanda 

compromisso político e social abrangente. 

Porém, segundo descrevem Mandu et al. (2008) a abordagem familiar 

não tem sido o alvo das ações da ESF, necessitando que essa perspectiva 

seja reconhecida e tecnologias apropriadas para isso sejam desenvolvidas.  

Egry e Fonseca (2000) observam alguns equívocos à respeito da VD, 

dentre os quais se destacam a idéia de que toda visita do técnico ao 

domicílio pode ser considerada como VD. Para que esta ocorra, deve-se 

seguir seus princípios, técnicas e sustentação teórica adotada. Como 

conseqüência da necessidade de preparo, as autoras afirmam que nem todo 

trabalhador está habilitado para realizar a VD.  

Dentre as vantagens da VD enquanto forma de assistência, está a 

possibilidade de maior aproximação do profissional e a apreensão do 

contexto social onde a família vive. Este contexto não é visível no 

atendimento realizado na unidade de saúde (Egry e Fonseca, 2000). 

A assistência às famílias de um dado território deve basear-se em um 

reconhecimento prévio dos perfis epidemiológicos, considerando a dinâmica 

de formação familiar. Para conhecer essa dinâmica, o profissional deve ter a 
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consciência crítica ampla e habilidades técnicas. A VD pode ser 

desenvolvida de três maneiras: a partir de uma entrevista onde o profissional 

busca informações da vida concreta e objetiva e da dimensão subjetiva onde 

se encontram atitudes, valores, sentimentos e opiniões; com a observação o 

profissional pode conhecer o cotidiano da reprodução social e tornar-se 

parte deste contexto, modificando-o e sendo modificado por ele; através da 

intervenção orientada/participativa, o profissional atua diretamente nos 

processos de desgaste e fortalecimento das famílias representados pelos 

processos de adoecer e morrer e pelas potencialidades de saúde. As 

intervenções são pautadas na participação, definição de horizontes, 

responsabilidade compartilhada e construção conjunta da intervenção (Egry 

e Fonseca, 2000). 

Segundo Barros e Chiesa (2007), uma maneira de se aproximar das 

necessidades reais da coletividade é através da visita domiciliária, por 

permitir que a equipe conheça tanto os arranjos familiares como os 

problemas de saúde que a família enfrenta.  

Mandu et al. (2008) estudaram a percepção dos usuários dos serviços 

de saúde atendidos pela ESF em relação à visita domiciliária (VD). 

Identificaram que a VD facilita o acesso ao serviço e as ações de saúde, 

pois faz a intermediação entre o domicílio e o serviço. Os usuários indicam a 

necessidade de priorização pois entendem que as ações desenvolvidas no 

domicílio são um meio de aproximar o profissional da dinâmica da vida 

familiar e por isso as famílias em situação mais vulnerável devem receber 

um apoio maior. Existe a expectativa de que as visitas sejam mais 

frequentes e incluam as ações de médicos especializados, enquanto na 

prática tem sido realizadas pelos ACS e somente em determinados casos, 

por outro profissional. Por outro lado, a visita compulsória e frequente 

também não é desejada pois atribui-se a isso a intromissão do setor saúde 

na vida privada, quando na prática educativa das VDs, adota-se uma postura 

impositiva e que desvaloriza os conhecimentos e decisões dos usuários.  

Apesar das diretrizes da ESF preconizarem a ampliação do objeto 

para além da visão biológica e individual da doença, as necessidades da 
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vida não são objeto da unidade de saúde, que se ocupa das necessidades 

clínico-educativas geradas pelos indicadores epidemiológicos. Assim, as 

VDs ainda estão bastante vinculadas aos cuidados clínicos e ações 

tradicionais de vigilância à saúde. Percebem os usuários que a VD atende 

parcialmente as necessidades enfrentadas, configurando numa falta de 

resposta às demandas identificadas sobretudo pelo ACS, que segundo os 

usuários, é quem representa melhor a humanização dessa ação pelo seu 

comprometimento com o direito dos usuários serem ouvidos e respeitados 

em suas necessidades.  

o atendimento no domicílio também deve ser realizado com o 

objetivo de trabalhar a proteção da saúde através de uma 

abordagem inter-relacional e educativa em prol do 

desenvolvimento de potencialidades individuais e coletivas no 

enfrentamento de condições adversas. Deve apoiar-se no uso de 

tecnologias que favoreçam o enfrentamento das causas geradoras 

de necessidades de saúde, apoiando-se em uma prática 

interdisciplinar, intersetorial e articulada à rede social existente. A 

visita não deve se restringir a medidas assistenciais 

encaminhadas pelas equipes do PSF e/ou pelos serviços de 

saúde, apoiando-se apenas em tecnologias tradicionais, 

requerendo articulações para fora do setor saúde e a produção de 

um novo potencial tecnológico. Nesse sentido, as visitas e a 

prática de educação em saúde devem ser instrumentos 

articulados e encaminhados com um caráter emancipatório, tendo 

em vista não só a prevenção mas também a promoção da saúde”. 

(Mandu et al., 2008, p. 138) 

 

Baseada em Stotz e outros autores que dialogam na mesma 

perspectiva teórica do conceito de NS, Matsumoto (1999) adota uma 

taxonomia de NS construída a partir de conceitos descritivos e operacionais 

de modo a reconceituá-los. O primeiro termo da taxonomia é Necessidade 

de boas condições de vida, trabalhado tanto sob enfoque humanista como 

marxista. No primeiro enfoque, o processo saúde-enfermidade resulta de um 

complexo de associações causais de determinações sociais. No enfoque 

marxista, a doença é um sinal, uma expressão de forças produtivas que 
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agem sob a coletividade. Manifesta-se no indivíduo que reporta ao seu 

caráter coletivo e as ações para saná-la devem ser intervir nos modos de 

viver, produzir e relacionar-se (Matsumoto, 1999). Há um consenso, porém 

de que qualquer que seja o enfoque adotado, “a maneira como se vive se 

traduz em diferentes necessidades de saúde” (Cecílio, 2001, p.113). 

O segundo termo é a Garantia de acesso a todas as tecnologias, sob 

a perspectiva de técnicos e gestores e dos usuários, e visa atender 

necessidades identificadas tecnicamente, que tenham ou não sido 

traduzidas em demanda individual e coletiva utilizando-se de tecnologias 

vigentes ou novas (Matsumoto, 1999). Não há hierarquização entre as 

tecnologias a partir da sua complexidade e sim a priorização das tecnologias 

a partir da necessidade do indivíduo (Cecílio, 2001). 

O terceiro termo é Necessidades de ter vínculo com um profissional 

ou uma equipe de saúde (sujeitos em relação). Trata-se do momento de 

encontro caloroso de subjetividades, configurando-se em uma relação 

contínua no tempo, pessoal e intransferível (Cecílio, 2001). Com o vínculo 

percebe-se maior eficácia e qualidade do atendimento e para seu 

reconhecimento deve-se também reconhecer a autonomia dos sujeitos 

(profissional e usuários) em relação. Por isso, o vínculo também favorece o 

controle social efetivo e a busca por acesso dos usuários dos serviços às 

tecnologias disponíveis (Matsumoto, 1999). 

O último termo proposto por Matsumoto (1999) é Necessidade de 

autonomia e autocuidado, na escolha do “modo de andar a vida”, na 

construção do sujeito, admitindo autonomia como a capacidade do sujeito de 

ampliar sua sobrevivência e qualidade de vida. Quanto maior a possibilidade 

de escolher o “modo de andar a vida”, mais saúde o indivíduo teria, sendo o 

contrário também verdadeiro. A construção da autonomia, porém, depende 

de várias técnicas combinadas de apoio individual e sociocultural. Várias 

dessas técnicas constituem ações de saúde e é nelas que os usuários 

buscam melhorar a vida, ou seja, sua autonomia para andar a vida. A 

educação em saúde, em suas diferentes abordagens, é uma forma de se 

trabalhar a autonomia. 
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Portanto, a visita domiciliária mostrou-se importante ferramenta de 

acesso às famílias e seus modos de vida, permitindo que as suas NS sejam 

identificadas e incluídas nos planos de cuidados da ESF. Cabe, entretanto, 

que os profissionais e os protocolos institucionais se apropriem da 

potencialidade da visita domiciliária e utilizem-na amplamente no cotidiano 

dos serviços.  

Cabe ressaltar que em todos os estudos de caso apresentados, a 

visita domiciliária e o monitoramento domiciliar foram apontados como 

intervenções para as mais diversas situações e necessidades traduzidas em 

diagnósticos de enfermagem. Isso mostra que os profissionais contam com 

essa ferramenta, embora outros estudos precisem ser feitos para se definir a 

eficácia dessa prática no reconhecimento e enfrentamento das NS. 

Além disso, o uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba pode 

ultrapassar os limites da consulta de enfermagem em consultório e 

instrumentalizar o profissional na sua atuação no domicílio, sistematizando o 

atendimento. 

Em relação às estratégias de cuidado e monitoramento de 

crescimento e desenvolvimento, a estratégia AIDPI, formulada pela OMS em 

conjunto com a UNICEF e apresentada em 1996 como estratégia principal 

na busca da melhoria da saúde da criança menor de cinco anos de idade. 

Por otimizar o atendimento e incorporar a prevenção e promoção da saúde, 

tem destaque quando se fala em alcançar as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio como por exemplo, o combate e redução da mortalidade infantil, 

entre outras. Além disso, dentre suas propostas está o aumento da 

cobertura vacinal, incentivo ao aleitamento materno e melhoria do 

conhecimento e das práticas de cuidado domiciliar da criança, com vistas à 

melhoria do crescimento e desenvolvimento. Possui três componentes 

fundamentais que agregam a melhoria da atuação profissional, a melhoria 

dos serviços de saúde e a melhoria das práticas familiares. Consiste em 

conhecimentos e habilidades para a avaliação do estado de saúde da 

criança, de forma seqüencial e integrada. Permite o reconhecimento de 

doenças que afetam as crianças com maior freqüência, bem como 
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estabelece condutas, tratamentos e parâmetros de acompanhamento 

(Cunha, Benguigui e Silva, 2006). Tal estratégia pode ser um importante 

coadjuvante da assistência de enfermagem prestada às crianças, seja na 

unidade de saúde ou no domicílio.  

É considerada, na atualidade, a estratégia mais eficiente para 

redução de doenças e outros problemas que acometem as crianças tais 

como o conjunto de doenças transmissíveis, a desnutrição, afecções 

perinatais e neonatais, asma, síndromes bronco-obstrutivas, 

desenvolvimento infantil, saúde oral, acidentes e abusos, obesidade e 

diabetes (Cunha, Benguigui e Silva, 2006). 

Benguigui, Cunha e Silva (2006, p.43-44), ao avaliarem as práticas 

profissionais no contexto da implantação da AIDPI nas Américas, 

constataram que  

a atenção continua concentrando-se no motivo para a consulta, 

razão pela qual pouco são incorporados conteúdos informativos e 

educacionais como parte da consulta. A avaliação nutricional 

incluindo a avaliação da alimentação da criança é realizada em 

uma de cada três consultas, e inclusive o controle do esquema de 

vacinação não é uma prática realizada em todos os contatos que 

os profissionais de saúde tem com as crianças e suas famílias. 

Em vista do papel da ESF na promoção, prevenção, recuperação, 

reabilitação e manutenção da saúde da população, a identidade que 

estabelece com a estratégia AIDPI permite que ambas possam ser adotadas 

conjuntamente, reorientando o modelo assistencial, e evitando que a falta de 

padronização nos critérios que determinam o encaminhamento das crianças 

dos serviços de Atenção Primária para os hospitais eleve custos sem que a 

resposta seja necessariamente eficiente (Benguigui, Cunha e Silva, 2006). 
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Figura 27 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na família (Estudo de caso: Necessidade 
identificada no domicílio) 
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Alguns diagnósticos selecionados podem ser atribuídos ao grupo 

familiar. As necessidades de gregária e participação foram acionadas por 

meio de três diagnósticos, sendo que dois deles são contraditórios entre si: 

vínculo familiar presente e vínculo mãe e filho comprometido. Pelo relato do 

caso, não é possível identificar com clareza a qualidade do vínculo entre a 

mãe e o filho, nem tampouco atribuir as dificuldades dela em relação à 

alimentação da criança como falta de vínculo. Em relação às intervenções 

propostas, são bastante semelhantes ainda que os diagnósticos sejam 

contraditórios, e busquem orientar e reforçar sobre a importância do vínculo 

e do papel materno, encorajar a verbalização de sentimentos e identificar 

rede de apoio. 

O diagnóstico de direito de cidadania limitado (necessidade de 

participação) foi dirigido à família pelas condições expostas no relato. As 

intervenções propostas para esses diagnósticos foram no sentido de 

estabelecer vínculo com a família, identificar os determinantes e as 

dificuldades de acesso aos direitos, encaminhar e apoiar a busca por 

benefícios sociais, orientar sobre a importância do vínculo entre mãe e filho 

e reforçar o papel materno.  

Mazza (2007) estudou a compreensão das famílias sobre o conceito 

de criança saudável e não saudável. Para as crianças saudáveis , as 

famílias apontaram a ausência de doenças, cuidados médicos 

desnecessários, presença de energia para realizarem atividades físicas, boa 

aceitação alimentar e boas relações sociais. Por outro lado, representa o 

desgaste da saúde quando a criança fica quieta, apresenta irritabilidade, 

briga e tristeza. As famílias ainda relacionaram os problemas respiratórios e 

alérgicos com a falta de infra-estrutura e saneamento básico precário. Como 

forma de desenvolvimento saudável, as famílias consideraram os cuidados 

de higiene, alimentação, socialização e harmonia familiar. Dentre as 

dificuldades em relação ao desenvolvimento infantil, estão a violência 

atribuída ao impacto dos programas de televisão, a falta de recursos 

materiais e as condições do domicílio. Sobre as próprias famílias, a autora 

identificou que as famílias adotam o ideal de refúgio, baseados em uma 
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visão ingênua e fragmentada, percebendo a família como espaço 

desvinculado da sociedade.  

Na percepção dos representantes das agências de socialização, a 

família é considerada a única responsável pela proteção à criança. 

Ressaltam entretanto, uma postura moralizante e normatizadora, 

descrevendo o modelo de família ideal, nuclear, ignorando a realidade das 

famílias sem moradia, sem renda ou mesmo sem um dos membros 

convivendo junto. Seguindo essa imagem, expressam o papel social da 

mulher enquanto cuidadora e responsável pelo espaço domestico, sujeita às 

regras impostas socialmente. Portanto, praticamente excluem as práticas 

sociais conquistadas em espaços de cidadania, organização comunitária e 

políticas públicas (Mazza, 2007).  

 

 

Figura 28 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na mulher (Estudo de caso: Necessidade 
identificada no domicílio) 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 204 

Dois diagnósticos foram selecionados e podem ser atribuídos às 

necessidades da mãe da criança, principal cuidadora, como conseqüência 

do cuidado que tem sido dispensado à criança: processamento de 

informação limitado e conhecimento insuficiente sobre o estado de saúde 

atual.  

Para estes diagnósticos foram propostas intervenções como a 

manutenção do vínculo entre a mulher e a unidade de saúde e outros 

equipamentos sociais, oferecer orientações de forma clara, utilizando-se de 

materiais didáticos e encaminhando para outros profissionais que possam 

reforçar as orientações e programar o monitoramento domiciliar.  
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Figura 29 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados (Estudo de caso: Necessidade identificada no 
domicílio) 
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Alguns diagnósticos considerados errados também foram 

selecionados. O diagnóstico ingestão alimentar excessiva na criança 

(necessidade de nutrição) é contrário ao que o relato apontou. Outro aponta 

para questões que não foram citadas no relato como risco para dispnéia na 

criança (necessidade de oxigenação). Por último, dois diagnósticos que 

apontam a inadequação na nutrição mas são específicos para o lactente e 

para o adolescente, fases de desenvolvimento que não correspondem à fase 

da criança do caso apresentado. 

 

  



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 207 

6.3.5 O significado do choro 

Uma criança veio ao acolhimento trazida pela mãe e duas 

vizinhas. Ela estava muito chorosa, soluçando, com sinais de 

pavor. Ela estava com febre e então eu avaliei e vi que apesar de 

uma inflamação na garganta, o choro dela não era de dor, era um 

choro de pavor. Perguntei para a mãe: “o que aconteceu que ela 

não pára de chorar, está soluçando? Estou sentindo que ela está 

assustada. É medo porque eu estou examinando?” E a mãe falou 

assim: “olha, é não. É porque ontem o pai colocou um filme de 

terror e ela assistiu. Depois disso ela não pára de chorar. Ela já 

está até tomando antibiótico há três dias por conta da garganta, 

mas eu trouxe porque ela não parava de chorar”. Eu fiquei com 

medo de ser abuso sexual e chamei a doutora pra ver o que ela 

achava. A mãe disse que o pai é alcoólatra e que às vezes chega 

alcoolizado em casa. Tentamos perguntar a ela se ele tinha 

“mexido” nela e a mãe, muito sem jeito, falou que nunca tinha 

percebido nada. 

 

Trata-se de uma situação cotidiana em que a família (a mãe, no caso) 

busca auxílio na Unidade de Saúde para uma situação que não consegue 

lidar. A profissional, ao atender e ouvir a história, levanta a possibilidade de 

abuso ou violência contra a criança. A partir dessa suspeita, pergunta à mãe 

que responde de forma simples. Na análise dos diagnósticos e intervenções 

propostos pelos enfermeiros entrevistados, foi possível avaliar o que os 

profissionais enxergaram para além do que foi descrito, até mesmo 

desvinculando-se dos dados apresentados no relato. 

A analise foi realizada por nove enfermeiros que identificaram como 

portadores de necessidades, a criança, o pai e a família. Foram gerados 18 

diagnósticos de enfermagem sendo 9 relacionados às necessidades 

psicobiológicas e outros 9 às necessidades psicossociais. Alguns 

diagnósticos selecionados foram considerados errados e separados para 

análise. Após a separação destes, em número de 8, somam-se 5 

relacionados às necessidades psicobiológicas e 3 relacionados às 

necessidades psicossociais. Da mesma forma as intervenções geradas 

inicialmente somaram 122 acionamentos em 96 diferentes intervenções, 
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com 62 acionamentos em 45 intervenções frente às necessidades 

psicobiológicas e 60 acionamentos para 51 intervenções frente às 

necessidades psicossociais.  

Este estudo de caso, dentre os cinco propostos, foi o que apresentou 

menor convergência entre os diagnósticos e intervenções acionados pelos 

entrevistados, tendo um número expressivo de intervenções acionados por 

um único entrevistado.  

Ambos os grupos de necessidades foram identificados no estudo de 

caso, sendo que predominaram os diagnósticos referentes às necessidades 

psicossociais, representado por apenas dois grupos de necessidades 

afetadas (gregária e participação), contra 3 grupos (percepção, ambiente e 

sono e repouso) de necessidades psicobiológicas. Alguns diagnósticos 

errados foram selecionados nos grupos oxigenação, crescimento e 

desenvolvimento, integridade cutâneo mucosa, regulação imunológica, 

segurança e aprendizado e foram separados para análise. 
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Figura 30 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na criança (Estudo de caso: O significado do 
choro) 
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As três necessidades selecionadas por meio dos diagnósticos são 

necessidades psicobiológicas. Os diagnósticos direcionados à criança foram 

três, representando claramente o que continha o relato: a criança com uma 

possível dor, com o sono alterado por causa do choro e a possibilidade de 

ter sido vítima de violência doméstica. Dentre as intervenções sugeridas, 

metade delas tem como objetivo intervir no risco para violência, 

esclarecendo a situação e fazendo os encaminhamentos necessários e 

previstos em protocolo.  

Cinco dos nove entrevistados reconheceram uma situação de risco 

para violência envolvendo a criança. Foram selecionadas intervenções como 

investigação da possibilidade de ocorrência de violência, acionamento do 

conselho tutelar, preenchimento da ficha de notificação, encaminhamento 

para serviços de referência, verificação de sinais de agressão física e 

psicológica, programação de monitoramento domiciliar, entre outras. 

As intervenções relacionadas ao sono inadequado (necessidade de 

sono e repouso), visam corrigir um estado contínuo, não considerando a 

ocorrência do que ocorreu no dia anterior. Para o diagnóstico de dor, as 

intervenções foram em relação ao acolhimento e encaminhamento para 

atendimento especializado. O diagnóstico de dor (necessidade de 

percepção) deixa dúvidas quanto à sua pertinência pois embora a mãe refira 

a dor de garganta, não relaciona o choro da criança a isso. As intervenções 

propostas para este diagnóstico foram acolhimento conforme necessidades, 

encaminhamento para atendimento especializado e estímulo à confiança no 

atendimento prestado. Nenhum deles indica que o profissional buscou 

causas para choro da criança e o relacionou com a dor de garganta. 
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Figura 31 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
identificados na família (Estudo de caso: O significado do 
choro) 
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Somente necessidades psicossociais foram identificadas na família. 

Os diagnósticos referem-se ao relacionamento familiar, ao enfrentamento da 

situação e ao direito de cidadania considerado limitado.  

A necessidade de participação foi expressa pelos diagnósticos 

relacionados ao enfrentamento e limitação ao direito de cidadania. O relato é 

sobre uma criança mas o enfrentamento não pode ser atribuído somente a 

ela, visto que a mãe busca auxílio na Unidade de Saúde para solucionar 

uma questão que não consegue lidar sozinha. As intervenções para esses 

diagnósticos são semelhantes e buscam encorajar, identificar situações de 

enfrentamento anteriores, pontos fortes e capacidades, estabelecer vínculo 

entre usuários e Unidade de Saúde, oferecer escuta ativa, programar 

monitoramento domiciliar, favorecer o acesso à legislação de direitos de 

cidadania. 

A necessidade de gregária refere-se ao relacionamento familiar 

conflituoso e os diagnósticos são semelhantes. Um deles aponta para o 

vínculo conflituoso entre mãe e filho mas o relato aponta para uma situação 

ampla, onde o pai tem participação nesse conflito. Foram geradas 

intervenções direcionadas para o acolhimento, encorajamento de 

verbalização de sentimentos, identificação de determinantes do conflito e 

rede de apoio, esclarecimento sobre direitos e dúvidas, programação de 

monitoramento domiciliar, entre outras. Os três diagnósticos selecionados 

apresentam intervenções semelhantes.  

Na percepção dos enfermeiros entrevistados por Campos et al. 

(2011), a consulta de enfermagem em puericultura significa realizar um 

atendimento integral à criança e à família, considerando questões como 

educação e prevenção precoce de agravos. Para isso, as ações devem ser 

abrangente, sistematizadas e humanizadas; consideram as autoras que 

essa postura também promove mudanças individuais e coletivas, permitindo 

estreitar o vínculo com a família, além de atingir as metas previstas pelo MS 

para os diversos programas e ações preconizados. Por outro lado, ressaltam 

as autoras que das consultas de enfermagem também emergem questões 

que geram impotência tais como aquelas decorrentes da condição financeira 
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precária das famílias e outras condições sociais. Muitas vezes, a busca por 

recursos antecede as atividades assistenciais em saúde. Aspectos culturais 

também são bastante influentes no cuidado das crianças e configuram em 

importantes desafios para os profissionais, seja em relação à alimentação, 

aleitamento materno, influência de outros membros da família, valorização 

da assistência prestada pelo medico e insegurança com a consulta de 

enfermagem. Outros aspectos negativos são ressaltados pelas autoras: falta 

de espaço físico e materiais para realização da consulta, sobrecarga de 

atividades, inexperiência e despreparo frente a algumas situações da 

consulta e a própria falta de familiaridade com a sistematização. Ainda 

assim, reconhecem a importância dessa prática (Campos et al., 2011)  

O pai da criança foi identificado como portador de necessidade 

psicobiológica relacionada ao ambiente e traduzida pelo diagnóstico de uso 

de álcool e outras drogas. No relato há referência ao uso dessas substâncias 

e o estudo de caso apontou como possíveis intervenções, que seja solicitada 

a presença do paciente para esclarecimentos, seja oferecida orientação e 

esclarecimento quanto ao uso de drogas, auxílio na mudança de hábitos, 

identificação de rede de apoio e visita domiciliária.  

O alcoolismo é o problema de saúde que mais se destaca entre as 

famílias que convivem em um contexto de maus tratos. A toxicodependência 

está presente em membros das diferentes gerações que constituem as 

famílias mas destaca-se a incidência da toxicodependência associada às 

práticas de atos infracionais (furtos, porte de armas, porte de entorpecentes 

e assalto) entre a faixa etária de 8 a 17 anos. Ainda associa-se a este 

quadro, as condições precárias de moradia e infraestrutura (Roque, Ferriani 

e Ubeda, 2008). 

Fonseca AM et al. (2009) estudaram as situações de violência 

domiciliar ocorridas sob efeito do uso de álcool pelos agressores, e 

identificaram que em 33% dos 7.939 domicílios pesquisados, foi relatado 

pelo menos um episódio de mais de um tipo de violência, dos quais em 

17,1% os agressores estavam sob efeito do álcool. Mais de 88% dos 

agressores eram do sexo masculino e 63,9% das vitimas eram mulheres. 
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Em 5,4% dos casos a agressão foi contra crianças de até 12 anos de idade. 

Em 77,9% dos casos, as vitimas não procuraram ajuda em serviços de 

saúde ou segurança. Essa caracterização indica, segundo os autores, que 

os serviços de auxílio às famílias devem ser ampliados, entre eles, a ESF.  

A presença do pai da criança, apontado pela mãe como alcoolista, foi 

solicitada na unidade de Saúde como uma das intervenções propostas. 

Vargas, Oliveira e Luís (2010) estudaram sobre o atendimento do alcoolista 

na Unidades de Saúde. Caracterizaram esse atendimento como rápido e 

focado na medicalização e tratamento dos efeitos da intoxicação. Essa 

abordagem é atribuída à alta rotatividade de pessoas no serviço e 

necessidade de liberação dos leitos para outros usuários. Essa focalização é 

considerada um obstáculo à assistência e ao vínculo com os usuários, 

constatada pelos próprios enfermeiros entrevistados no estudo. Os 

profissionais apontaram o sentimento de impotência e a assistência 

inadequada prestada a esses usuários do serviço, que falha até mesmo no 

encaminhamento para os serviços especializados. Essa prática remete à 

carência de preparo técnico para atuar junto ao alcoolista, identificando 

precocemente e prevenindo o agravamento decorrente do uso abusivo do 

álcool.  

O fato das intervenções existirem na nomenclatura CIPESC® Curitiba 

apontam para o interesse em uma abordagem mais ampla diante da 

situação do uso abusivo do álcool, conforme foi previsto pelos entrevistados. 

Importante ressaltar que as conseqüências do uso do álcool e de outras 

drogas, no contexto de desenvolvimento infantil, acarretam outros prejuízos 

além daqueles voltados ao próprio usuário e seu processo biológico. A 

dinâmica familiar, o crescimento e desenvolvimento infantil e até mesmo a 

ocorrência de violência já foram relacionadas ao uso do álcool e outras 

drogas, o que justifica mais uma vê a necessidade da abordagem da família 

na assistência à criança.  
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Figura 32 – Necessidades, diagnósticos e intervenções de enfermagem 
errados (Estudo de caso: O significado do choro) 
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Cinco grupos de necessidades foram considerados errados por seus 

diagnósticos não terem relação com os dados apresentados no relato. Os 

diagnósticos são: permeabilidade de vias aéreas e risco para dispnéia na 

criança (necessidade de oxigenação); desenvolvimento da criança 

inadequado (necessidade de crescimento e desenvolvimento), integridade 

de pele comprometida na criança (necessidade de integridade cutâneo 

mucosa), estado imunológico comprometido (necessidade de regulação 

imunológica) e compreensão e conhecimento insuficiente sobre estado de 

saúde (necessidade de aprendizagem) e tristeza (necessidade de 

segurança). Nenhum deles tem base em dados apresentados no relato, 

entretanto, em parte deles, é possível identificar intervenções que 

provavelmente os profissionais buscavam, sem ter o diagnóstico 

correspondência adequada. Essas intervenções estão direcionadas 

sobretudo para o estabelecimento de vínculo com o usuário, monitoramento 

domiciliar e identificação de determinantes relacionados ao problema em 

questão. Porém, existem intervenções semelhantes em diagnósticos que 

tem relação com o caso e que poderiam ser acessadas, mantendo a 

coerência na análise.  

 

6.3.6 Outras necessidades identificadas  

 

O instrumento de coleta de dados deixou um campo aberto para que 

os entrevistados indicassem outras necessidades que porventura tivessem 

reconhecido nos relatos. Apenas oito enfermeiros descreveram 

necessidades que reconheciam não terem sido contempladas pela 

nomenclatura CIPESC® Curitiba. Entretanto, de fato, apenas duas 

necessidades não constam da nomenclatura: necessidades financeira e 

social, apontadas para o estudo de caso Necessidade identificada no 

domicílio. Ambas tem relação com a condição econômica e social da família, 

entendendo o entrevistado que a modificação dessa situação poderia 

modificar as características do processo saúde-doença da família. As 

demais necessidades, de alguma forma aparecem na nomenclatura 
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CIPESC® Curitiba e inclusive foram apontadas nos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem propostos. Vale ressaltar que os entrevistados 

incluíram como atores sociais responsáveis pelas necessidades apontadas, 

além do profissional enfermeiro, outras instituições, a unidade de saúde 

como um todo, outros profissionais, a comunidade e os usuários. O quadro 

completo do resultados deste item podem ser consultados no apêndice 6. 

Este espaço para respostas dos entrevistados foi proposto justamente 

para que pudessem descrever tudo que não tivesse sido contemplado pela 

nomenclatura CIPESC® Curitiba, numa tentativa de ampliar a nomenclatura 

e sanar algumas de suas deficiências no reconhecimento de necessidades. 

Entretanto, os entrevistados limitaram-se às necessidades oferecidas pela 

nomenclatura CIPESC® Curitiba sem que reconhecessem ou apontassem 

suas limitações.  

 

Silva et al. (2010) ressaltam que é urgente a necessidade de 

programas de educação continuada para atualização e treinamento dos 

profissionais das unidades de saúde que utilizam a CIPESC®. 

 

6.3.7 Reconhecendo a violência como necessidade em saúde 

6.3.7.1 Violência contra a criança e o adolescente como fenômeno social 

 

Não há uma definição fixa e simples do temo violência por se tratar de 

um tema complexo, polissêmico e controverso. São as normas sociais que 

direcionam o julgamento, o que faz a violência ser mutante, e de acordo com 

épocas, locais e circunstâncias, se apresenta em realidades diferentes. Por 

isso, não pode ser estudada por uma única disciplina ou de forma 

compartimentalizada (Minayo, 2006). 

A violência é um fenômeno que acompanha a experiência da 

humanidade com registros desde a Antiguidade, em trechos bíblicos que 

retratam a disputa entre homens. Segundo Minayo (2006, p.8) manifesta-se 

por  
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desprezo, menosprezo pelo outro, discriminações, crueldades, 

autoritarismo, lutas fratricidas, guerras, terrorismos e processos de 

autodestruição” e se apresenta como manifestação da dinâmica e 

da trajetória de uma sociedade [...], ora como fenômeno específico 

que se destaca e influencia essa mesma dinâmica social. 

 

A violência toma popularmente o sentido de crime, pecado, corrupção 

e miséria, sendo considerada ainda, como parte da vida social. Isso 

demonstra que existe uma relevância moral, econômica e criminosa do 

fenômeno. Domenach (1981) apud Minayo (2006) aponta que a violência 

está arraigada nas relações sociais mas é construída na subjetividade e 

interior das consciências. Por isso não se trata de apenas uma força exterior 

aos indivíduos e grupos e não pode ser analisada nem tratada fora da 

sociedade que a produz, devendo-se considerar a sua especificidade interna 

e ainda sua particularidade histórica.  

Segundo Minayo (2006), a filosofia e a sociologia explicam a violência 

sob pelo menos três vertentes. A primeira a concebe como uma expressão 

de crises sociais geradas pela distância entre a expectativa de determinado 

grupo e a possibilidade desse grupo ter essas expectativas satisfeitas pela 

sociedade. A segunda, afirma ser um meio para atingir fins específicos 

considerando a consciência do ser coletivo e sua atuação no campos das 

interações. Por fim, associada à cultura, a violência relaciona-se com a 

capacidade do indivíduo de dominar seus instintos por meio da 

institucionalização da solução de conflitos. 

Minayo (2006) considera que a violência é o oposto do conflito 

institucionalizado e este foi modificado com o declínio do movimento 

operário e a falta de mecanismos de expressão de conflitos, tornando-se 

problemas sociais, mas que não são temas de debate e busca de solução 

pela sociedade. Existe uma distinção da violência pós-industrial e a violência 

de épocas anteriores. Esta era caracterizada pela luta armada e os golpes 

de estado. Já a primeira, globalizada, ganha força no crime organizado, no 

terrorismo, em motivações éticas e sobretudo, no uso da tecnologia, criando 

novas formas de vitimização. A globalização traz outra característica para a 
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violência que é a dimensão, sem fronteiras de espaço e tempo, gerando a 

sensação coletiva de instabilidade. Por outro lado, essa mesma globalização 

também favoreceu o reconhecimento de grupos especiais que 

transformaram a opressão em causa social e buscam a reparação de 

injustiças sociais, como o que ocorre nos movimentos de mulheres, 

homossexuais, indígenas, negros, doentes mentais, idosos, crianças e 

adolescentes, entre outros. Esses grupos aproximaram a problemática das 

pessoas comuns evidenciando inclusive, as conseqüências da violência nas 

existências singulares e coletivas. 

Desde o início, a discriminação, o racismo, a opressão e a exploração 

do trabalho, o comportamento patriarcal e machista que perpetua o abuso de 

mulheres e crianças está presente no Brasil. A despeito do mito de que o 

Brasil é um país pacífico, o retorno às origens brasileiras demonstra a 

presença constante da violência. A colonização se deu de forma violenta; 

contra mulheres, índias e negras, para a satisfação de instintos masculinos, 

seja dos colonizadores (homens degradados) ou dos senhores de escravos; 

contra as crianças, que tiveram negado o direito à paternidade e 

frequentemente eram separadas de suas mães para serem vendidas como 

escravas; contra a cultura do povo indígena, considerado à época um povo 

sem alma; contra os negros, arrancados de seus países escravizados para 

serem submetidos ao trabalho forçado em condições desumanas; contra os 

cidadãos submetidos às atrocidades do regime militar e à ditadura política 

com os atos institucionais que submeteu milhões de cidadãos às restrições 

do regime (Minayo, 2006). 

Em momento mais recente, conforme descreve Minayo (2006), os 

anos de ditadura militar foram marcados pelo uso da violência, seja por meio 

do cerceamento de direitos, seja pelo uso da tortura praticada contra 

homens e mulheres. Os resultados dessa experiência se apresenta de duas 

formas: uma negativa com uma cultura autoritária manifesta em 

comportamentos políticos, institucionais e nos microprocessos sociais 

(violência social, coronelismo, patrimonialismo e clientelismo), resultando 

mais à frente na exacerbação de problemas sociais acirrados pela ditadura e 

que provocariam o aumento abrupto das taxas de homicídio em lugar da 
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violência política de outrora; outra positiva, nos movimentos sociais que 

adquiriram uma nova visão ampliada em sua consciência coletiva. Essa 

transformação do pensamento social coincidiu com a abertura democrática 

da década de 1980 quando os movimentos civil e social buscaram a 

emancipação dos grupos especiais excluídos (mulheres, crianças, negros, 

indígenas, entre outros). 

Os estudos acerca da violência no Brasil tiveram início na década de 

1970 com pediatras, epidemiologistas e psiquiatras. Os pediatras atendiam 

os casos em sua prática cotidiana, os epidemiologistas foram responsáveis 

pelos estudos de magnitude e tendências e os psiquiatras estabeleceram a 

relação entre a doença mental e a agressão. Após a década de 1990, o 

pensamento intelectual brasileiro voltou-se para o tema da violência embora 

seja ainda bastante incipiente, direcionados ao diagnóstico das situações 

(Minayo, 2006). 

Há uma corrente de pensamento que defende a existência de um 

caráter biológico da violência, como uma propensão genética do indivíduo. 

Esta corrente é amplamente criticada por aqueles que consideram a relação 

entre o que é inato e o que resulta das experiências em sociedade. Ainda 

que se reconheçam atributos biológicos comuns aos agressores, os fatores 

culturais, políticos, econômicos e sociais são mais explicativos que os 

biológicos. Alguns autores apontam fatores de risco como características de 

comportamento que se associam à ocorrência de violência, tais como 

“consumo de drogas, participação em círculos de amigos que aprovam a 

criminalidade, tipos de lazer violentos, baixa auto-estima, falta de 

reconhecimento de limites entre certo e errado, fraco vinculo com a família e 

com a escola e, sofrer ou ter sofrido violência por parte dos pais” (Assis 

(1999)  apud Minayo, 2006, p.75). 

Ainda assim, é difícil explicar a violência contra crianças, mulheres e 

idosos pelas vias do biologicismo. As manifestações exacerbadas do pátrio 

poder, o machismo e o rechaço social extrapolam as diferenciações 

genéticas entre os indivíduos. Ainda que se admitam a combinação entre 
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características biológicas e sociais, o lócus da expressão da personalidade 

violenta é o contexto histórico e social.  

A violência é um fenômeno sócio-histórico e por si só não é uma 

questão de saúde pública. Entretanto, afeta a organização dos serviços 

devido às novas demandas que são geradas, provoca mortes, lesões e 

traumas físicos, mentais, emocionais e espirituais, diminui a qualidade de 

vida das pessoas, mostra a necessidade de ações interdisciplinares, 

multiprofissionais e intersetoriais para superação dos desafios impostos por 

ela. A discussão da temática da violência como causadora de impactos na 

saúde deve levar em conta o conjunto de problemas, incluindo condições, 

situações, estilo de vida e a própria saúde. Quando o setor saúde assume a 

violência como um importante agravo à saúde, usa uma lógica diferente de 

outras instituições como a segurança pública e a academia. Para o setor 

saúde, a preocupação está voltada para a promoção da vida e da qualidade 

de vida das vitimas, deixando a repressão para outros setores da sociedade 

(Minayo, 2006). 

A motivação para a inclusão do tema violência na pauta do setor 

saúde se deu diante da violência contra a criança e adolescente. Mas foi 

apenas na década de 1960 que os profissionais de saúde passaram a 

denunciar a ocorrência e principalmente os efeitos negativos para o 

crescimento e desenvolvimento infantil (Minayo, 2007). 

A primeira forma de enfrentamento da violência pela pauta do setor 

saúde se deu com o atendimento pontual das vitimas de eventos 

considerados oriundos de “causas externas”. Este termo foi adotado pela 

CID e abarca tanto os acidentes quanto a violência. Vale dizer que o termo 

causas externas adotado refere-se aos eventos causados pela ação 

humana, com intencionalidade. O termo causas externas foi substituído em 

2002 pela expressão “violência e saúde”, na ocasião do Relatório Mundial da 

OMS naquele ano. Passou desde então a constituir preocupação dos 

organismos internacionais de saúde. O mesmo relatório recomenda que 

cada pais formule planos de ação com base em seus diagnósticos de 

situação de violência (Minayo, 2007). 
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O MS brasileiro aprovou em 2001 a portaria que define a Política 

Nacional de Redução de Acidentes e Violência e desde então vem 

apresentando importantes estratégias para o enfrentamento do problema, 

sobretudo na área da saúde. Minayo (2006) avalia o documento como sendo 

uma produção coletiva escrita por especialistas de diferentes áreas e 

submetido a um seminário abrangente com a participação de profissionais e 

representantes da sociedade civil. O documento distingue o conceito de 

violência (tratado como problema social e histórico, abarcado pelos marcos 

da promoção da saúde e da qualidade de vida), do conceito de acidentes 

(evento não intencional e evitável que pode causar lesões o morte, em 

diferentes ambientes). Essa diferenciação é fundamental para se reconhecer 

a magnitude do problema, visto que anteriormente as duas causa eram 

tratadas de forma conjunta. O documento define violência como “ações 

realizadas por indivíduos, grupos, classes, nações que ocasionam danos 

físicos, emocionais e espirituais a si próprios e aos outros”. (Brasil, 2001, 

p.7) 

Esta definição antecede a definição apresentada pela OMS em 2002. 

Ambas tratam da questão da intencionalidade e consequentemente da 

responsabilidade dos sujeitos individuais e coletivos. Ainda assim, os 

acidentes muitas vezes estão associados à violência pela dificuldade em 

precisar o caráter da intencionalidade. Outro ponto importante do documento 

é o detalhamento dos diferentes tipos de violência (agressão física, abuso 

sexual, violência psicológica, omissões, violência interpessoal, institucional, 

social, no trabalho, política, estrutural, cultural, criminal e de resistência) e a 

maneira diferenciada que incide sobre homens e mulheres em diferentes 

faixas etárias. Outros documentos fazem interface com esta portaria e os 

princípios que o fundamentam seguem a mesma orientação do SUS: saúde 

como direito fundamental, direito ao respeito à vida e promoção da saúde. 

Esses devem ser os princípios dos planos de ação nas três esferas de 

governo, atribuindo a cada um destes em suas diferentes instituições, as 

suas responsabilidades institucionais. O monitoramento da violência deve 

ser peculiar ao fenômeno visto que não se trata de “uma doença e nem uma 

epidemia”. Trata-se de um fenômeno social que deve ter parâmetros 
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alinhados com a inclusão social e promoção da cidadania. Parâmetros estes 

que ainda necessitam ser desenvolvidos considerando-se modelos 

epidemiológicos e a compreensão dos fatores de comportamentos, ações e 

processos violentos, as subjetividades e as determinações sociais nas 

escolhas de possibilidades (Minayo, 2006). 

A ocorrência de violências e acidentes vem transformando o perfil de 

problemas de saúde no Brasil e no mundo. Para enfrentamento dessa 

problemática, são necessárias novas abordagens que o setor saúde não 

lidava há até pouco tempo, como os determinantes do estilo de vida, as 

condições ambientais e sociais e o aumento da longevidade da população e 

o impacto que isso causa na qualidade de vida. Mesmo com a promulgação 

da Política, o sistema tem sido lentamente organizado para atender as 

necessidades advindas do tema ao mesmo tempo que tenta atender a 

demanda geral (Minayo, 2007). 

Segundo Minayo (2006, p.64), todas as iniciativas do MS tem sua 

importância na legitimação da Política Nacional. Entretanto, não são 

suficientes visto que “podem redundar apenas em formas institucionalizadas 

de tratar o problema, confinando-o nos tentáculos da burocracia, em lugar de 

torná-lo uma questão de debate público”. 

Segundo Martins e Ferriani (2008, p.7), a violência doméstica “é um 

fenômeno de grande complexidade, contraditório, apresenta uma 

diversidade de formas e múltiplas conseqüências”. Requer atuação 

multidisciplinar e interdisciplinar, agregando áreas da saúde, social, jurídica, 

psicológica, antropológica, religiosa, entre outras. Alem disso, deve-se incluir 

na formação profissional a temática da violência, da prevenção e da 

promoção da cidadania (Roque, Ferriani e Ubeda, 2008). 

A respeito da violência contra a criança, esta ocorre majoritariamente 

no ambiente familiar e configura uma das manifestações da violência 

doméstica. Tal como a violência geral presente nas sociedades, é um 

acontecimento universal, endêmico e complexo. Vale ressaltar que o termo 

violência doméstica designa aquela praticada no âmbito familiar, incluindo 

outras relações familiares que extrapolem o ambiente doméstico onde vive o 
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núcleo familiar (Martins e Ferriani, 2008) e não é um fenômeno restrito à 

determinada classe social e/ou econômica (Roque, Ferriani e Ubeda, 2008) 

e em geral atinge mais de um membro da família, embora crianças sejam 

comprovadamente as principais vitimas, por sua fragilidade física e de 

personalidade (Minayo, 2007). 

No contexto da violência, a infância assume outro significado para os 

sujeitos, remetendo a uma infância concreta de relações precoces com o 

mundo, diferente do entendimento ideal de etapa de vida ou vivência do 

lúdico, das brincadeiras e da ausência de obrigações, da fase feliz da vida 

de uma criança protegida pelos pais (Roque, Ferriani e Ubeda, 2008). 

Como conseqüência para a criança, podem ser apontados traços que 

se manifestam ainda durante a infância, como a dificuldade de aprendizado, 

ou quando adultas, com vínculos frágeis e inseguros, menor tolerância à 

frustração, agressividade com colegas e outras pessoas, dificuldade de lidar 

com as próprias emoções e a repetição da violência com outras crianças, os 

filhos por exemplo, confirmando a tendência do fenômeno ser cíclico e 

marcante em seguidas gerações. Considerando que é durante a infância que 

a criança adquire as noções de direito, respeito, tolerância, auto-estima e 

capacidade para solução de conflitos, pode-se afirmar que as crianças 

abusadas ou que não tiveram modelos de relações benéficos a esta 

formação, tornem-se adultos agressores (Martins e Ferriani, 2008). 

 

6.3.7.2 Violência contra a criança e o adolescente como objeto de políticas 
municipais 

 

A concepção adotada pelos programas e protocolos municipais, 

pautada no risco, não é favorável ao enfrentamento de fenômenos 

complexos, tal como a violência contra a criança, que pede uma 

interpretação e enfrentamento igualmente complexo. Dados apresentados 

mostraram que a violência vem crescendo nos últimos anos, seja pelo 

número de casos ou mesmo pela visibilidade que as ações da Rede de 
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proteção à criança e adolescente em situação de risco para violência tem 

dado às ocorrências. 

O Protocolo da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em 

Situação de Risco para a Violência (2008) consiste em um conjunto de 

ações integradas e intersetoriais do Município de Curitiba para prevenir a 

violência, principalmente a doméstica/intrafamiliar e sexual, e proteger a 

criança e o adolescente em situação de risco para a violência. Tem como 

objetivo geral contribuir de forma integrada, para a redução de casos de 

violência. O Protocolo classifica a violência quanto ao tipo (violência 

intrafamiliar ou doméstica, violência extra-familiar, auto-agressão e violência 

fetal) e quanto à natureza (física, psicológica, sexual, negligência). 

A partir de sinais de alerta descritos no protocolo, os profissionais da 

saúde, educação e serviço social acionam a Rede de Proteção por meio de 

uma notificação e dão seguimento ao atendimento conforme as ações 

preconizadas pelo próprio protocolo. O Protocolo traz orientações 

específicas para que o profissional identifique casos suspeitos ou 

confirmados de violência por meio de sinais de alerta e evidências médicas e 

odontológicas. Indica ainda os procedimentos necessários, como avaliar a 

gravidade do caso, como preencher a ficha de notificação obrigatória, aponta 

o fluxo de encaminhamentos e os procedimentos médicos específicos em 

casos de violência sexual. Os casos notificados são acompanhados 

constantemente e acredita-se que a notificação é um meio de dar visibilidade 

ao problema e possibilitar a formulação de políticas públicas de atendimento. 

Embora a notificação seja obrigatória segundo o ECA, desinformação e 

medo permeiam a prática dos profissionais, favorecendo a não notificação 

dos casos (Curitiba, 2008). 

A Rede preconiza como sinais de alerta, algumas características da 

criança (características de crescimento e desenvolvimento, comportamento 

alterado em diferentes aspectos, contexto do nascimento da criança ou 

inserção dela no grupo familiar), da família (uso da violência pela família 

como forma de solução de conflitos, desinteresse pela criança, rigidez nos 

critérios educacionais, morais ou religiosos), dos possíveis agressores 
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(imaturidade, histórico de violência familiar, portador de transtornos mentais), 

situações precipitadoras de violência (separação, novo casamento, perda de 

familiar, doença, crise econômica) e fatores sociológicos (situações sociais 

adversas e uso da violência como forma de educação). As evidências 

médicas e odontológicas são constatadas como lesões em locais e aspectos 

característicos (Curitiba, 2008). 

O fluxo de atenção previsto pela Rede de Proteção para os casos 

confirmados ou suspeitos inclui avaliação por mais de um profissional, 

avaliação do histórico da ocorrência e presença de sinais de alerta e o 

estabelecimento do nível de gravidade para elencar os procedimentos que 

deverão ser adotados (Curitiba, 2008). Conforme o nível de gravidade (leve, 

moderado e grave) as ações poderão ser pontuais e de caráter informativo, 

inserção em fluxo normal ou prioritário em espaços de atendimento e 

programas sociais, discussão em equipe sobre a ocorrência até o 

acionamento do Conselho tutelar e outras medidas de proteção à criança 

(Curitiba, 2008). 

A Rede de Proteção também realiza ações preventivas como 

atividades de sensibilização dos profissionais e da comunidade sobre o tema 

da violência, e procura desenvolver estratégias para intervir precocemente, 

além do acompanhamento da vitima, família e agressor nos casos 

confirmados.  

A organização da Rede de Proteção tem mostrado ao longo dos anos, 

que a visibilidade da violência é o primeiro passo para o enfrentamento da 

questão. As ações planejadas e aplicadas ainda não encontram capilaridade 

suficiente para reduzir os indicadores e modificar o cenário identificado. 

Entretanto, o enfrentamento da violência é uma questão delicada, por 

envolver diferentes aspectos da vida social e requerer intervenções em 

muitos âmbitos, que extrapolam o setor saúde e sua capacidade de atuação. 

A análise dos relatórios1 dos anos de 2004 a 2008 apontou para um 

aumento no número de notificações no período, representando um aumento 

                                                 
1  Relatórios fornecidos pela Rede de Proteção à Criança e Adolescente em Situação de 

Risco para Violência referente aos anos de 2005 a 2009. Mimeo. 
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de quase 125% em quatro anos, passando de 2.231 notificações em 2004 

para 5.003 notificações em 2008. 

O tipo de violência mais freqüente foi a doméstica ou intra-familiar. De 

2004 a 2006, a auto-agressão encontravam-se incluídas nas categorias 

outros e ignorado. A partir de 2007, com a reformulação do instrumento de 

notificação, esses tipos de violência aparecem, destacando-se a violência 

fetal que atingiu um porcentual de 3,5% no ano de 2008, o que representa 

157 casos.  

Quanto à idade das vítimas da violência doméstica, em todos os 

anos, as crianças mais afetadas estão entre 5 e 9 anos, faixa etária mais 

afetadas pela violência, segundo a OMS (2006), seguidas das crianças de 

10 a 14 anos. 

Entre 2004 e 2008, a negligência teve o maior número de 

notificações, com destaque para 2008, quando os casos representaram 

71,4%. Em segundo lugar está a violência física que apresentou uma relativa 

queda no percentual desses casos, de 2005 a 2008. Os casos de violência 

sexual, psicológica e o abandono, por mais que tenham apresentado valores 

menores não devem ser ignorados, pois são formas graves de violência que 

certamente trarão prejuízos para a vida das crianças. O abandono como a 

forma mais severa de negligência apresentou números consideravelmente 

importantes, principalmente no ano de 2006, quando 101 crianças foram 

abandonadas. 

Com relação ao sexo das vítimas de violência intrafamiliar prevaleceu 

o masculino na negligência, violência física e psicológica. Em 2007, 

representou 54,9% do total e em 2008, 54,2%. O sexo feminino aparece 

como o que mais sofreu violência sexual pois, em 2008, do total de casos, 

81,2% ocorreram com meninas. 

Entre 2004 e 2007, os tipos de negligência, por ordem de números de 

casos, foram semelhantes: proteção, saúde associada à proteção, educação 

e saúde. O ano de 2008 apresentou um panorama diferente: saúde 

associada à proteção, proteção, proteção associada à educação e 
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educação, nesta ordem. Quanto à violência psicológica, os pais (mãe e pai) 

foram os maiores responsáveis. 

Em relação à violência sexual, no ano de 2004, o padrasto foi o que 

mais cometeu esse tipo de violência. O pai foi o maior agressor em 2005, 

2006 e 2008. Em 2007, o pai ficou em segundo lugar, seguido de um grande 

número de casos onde os responsáveis eram os tios. 

Nos cinco anos analisados a violência sexual extrafamiliar apareceu 

em maior número seguida da negligência e da violência psicológica. Quanto 

ao autor da violência física extra-familiar, os desconhecidos foram os 

maiores responsáveis, com exceção de 2008 e a via pública o local de mais 

casos desse tipo de violência. Assim, a violência extra-familiar é na sua 

grande maioria de caráter sexual e ocorre nas ruas por agressores 

desconhecidos da vítima.  

Os “conhecidos”, termo que designa os agressores conhecidos da 

vítima, mas que não são da família, aparecem nos anos de 2007 e 2008 

como segundo e primeiro agressor, respectivamente. Vizinho e amigo da 

vítima aparecem em todos os anos como agressores nos casos de violência 

extra-familiar, com exceção para o ano de 2008, quando a classe de amigo 

da vítima deu lugar à classe dos namorados ou ex-namorados. No entanto, 

observa-se que em muitas notificações, os agressores e principalmente o 

local de agressão desse tipo de violência não é referido. 

Estudo recente analisou 2210 notificações de violência contra a 

criança de zero a nove anos de idade registradas na Rede de Proteção no 

ano de 2009 e apontou que a violência do tipo doméstica foi mais acometida 

(94,6%), seguida pela extra familiar (4,7%). A figura materna é quem mais 

pratica a violência (48,1%), seguida pelos pais (18,3%), pai (12,8%), avó ou 

avô (3,1%), e entre outros. A violência de natureza negligência foi a mais 

praticada (80,3%) pelas agressoras mulheres, configurando a mãe como 

principal agressora e responsável pelos casos de negligência, demonstrando 

entre outras coisas, a responsabilização da mulher como cuidadora; já no 

sexo masculino, destaca-se a violência sexual (39,2%), pertencente a 

diferentes graus de parentesco ou proximidade, apontando a dupla 
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subalternidade: a de geração por conta da idade e a de gênero vivenciada 

pelas meninas (Graziano et al. 2011).  

Dados preliminares de 2010 apontam para o crescimento no número 

de notificações. Foram registrados 5069 casos sendo que 810 representam 

as reincidências. Cerca de 4% das notificações referem-se à violência fetal, 

12,4% às crianças menores de 1 ano, 13,9% às crianças entre 1 e 4 anos de 

idade e 27,7% das notificações de 2010 referem-se às crianças de 5 a 9 

anos, totalizando 54% das notificações para crianças de 0 a 9 anos de idade 

(Curitiba, 2010a).  

O protocolo da Rede de Proteção destaca a diferença entre os termos 

violência doméstica e violência intra-familiar. Entretanto, cabe destacar que 

o primeiro refere-se à violência praticada no ambiente domestico, sem 

contudo ser restrita aos membros com função parental. Já a viuol6encia 

intrafamiliar pode ser cometida dentro ou fora do ambiente domestico mas 

entre membros da família ou com função parental, ainda que sem laços de 

consangüinidade (Curitiba, 2008). 

Em concordância com os dados apresentados, Reichenhein et al. 

(2011) apontam a maior ocorrência da violência física contra meninos, 

crianças doentes, em famílias com maior número de membros e em famílias 

com história concomitante de violência entre os parceiros íntimos. Apontam 

os autores que as conseqüências da violência contra a criança podem se 

manifestar de diferentes formas, até a idade adulta, com comportamentos 

relacionados a abuso infantil, transtornos psiquiátricos, uso de drogas, 

transtornos de conduta e comportamento transgressor. 

Os serviços de saúde tem possibilidade de atuar no enfrentamento da 

violência doméstica, embora os profissionais da saúde encontrem muitas 

dificuldades em lidar com este fenômeno. A falta de compreensão sobre a 

dinâmica familiar e sobre o comportamento e necessidades individuais são 

questões que interferem na atuação profissional. A enfermagem em suas 

atribuições profissionais cotidianas é capaz de trabalhar este fenômeno junto 

às famílias, identificando, encaminhando, notificando e prevenindo novos 

casos (Martins e Ferriani, 2008). 
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Ainda assim, a prática cotidiana dos profissionais de saúde não 

aponta para ações e estratégias de reconhecimento e prevenção desses 

casos, de forma a causar impacto no panorama apresentado. Ainda que 

existam políticas de enfrentamento da violência no município, estas não tem 

sido suficientemente abrangentes para modificar os indicadores, explicitando 

a insuficiente capilaridade dos programas. Uma abordagem mais ampla 

sobre a questão da violência contra a criança será feita em capítulo 

posterior.  

A desarticulação da rede de serviço também reflete na assistência 

prestada e nas condutas adotadas, permeadas pelo descaso e pela punição, 

em lugar da abordagem à família em seu contexto. A posição de poder que 

supostamente os profissionais ocupam, pode gerar uma violência maior do 

que a que se pretende minorar, resultando em violência institucional (Nunes, 

Sarti e Ohara, 2009). 

As políticas sociais brasileiras ainda tem sido voltadas para 

determinados seguimentos da sociedade – pobres, marginalizados, 

necessitados – selecionando clientela e estigmatizando, segmentando e 

rotulando as famílias pobres, atuando em sentido contrário ao 

reconhecimento de direitos sociais, respeito à dignidade, à vida, ao corpo e 

ao desenvolvimento integral (Vendruscolo e Ferriani, 2008). Esse 

direcionamento nada mais é que o reforço dos ideais neoliberais de 

assistencialismo aos pobres e consolidação do capitalismo como modo de 

produção e modelo de vida imposto à população, afastando o Estado de 

políticas consistentes de valorização de direitos e autonomia dos indivíduos. 

Nunes, Sarti e Ohara (2009) estudaram o modo como os profissionais 

de saúde abordam situações de violência intrafamiliar contra a criança e 

adolescente. Discutem o despreparo dos profissionais para lidar com a 

violência, sobretudo em identificar se a imissão decorre de negligência ou de 

falta de condições econômicas da família. Há uma tentativa de 

medicalização do fenômeno pela dificuldade em lidar com os aspectos 

sociais e a promoção da saúde. Ressaltou ainda a necessidade de cuidar 

dos profissionais que atuam junto aos casos de violência, pela carga 
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emocional intensa ao qual estão expostos, além da falta de proteção nos 

casos de denúncia de abuso. A estrutura de trabalho deve permitir ao 

profissional expor e lidar com seus sentimentos.  

Almeida-Filho (2011) argumenta que os profissionais que operam o 

SUS não estão qualificados, bem treinados ou comprometidos com a 

igualdade na saúde. A ideologia individualista promovida pelo setor provado 

reforça a idéia de que o serviço público, embora mal remunerado, oferece 

estabilidade e ocupa, por conseqüência, uma posição secundária em relação 

ao emprego no setor privado. A exemplo disso, Paim et al. (2011) apontam 

para a alta rotatividade nos contratos de trabalho da AB, dadas as diferenças 

salariais e condições oferecidas pelos municípios.  

Essa deformação decorre da formação humanística, profissional e 

acadêmica em prática para o setor saúde, que reflete o modelo de prestação 

de serviços regido pelo mercado e centrado na tecnologia médica. Vários 

aspectos podem ser apontados como justificativa dessa deformação: a 

competitividade para ingresso em cursos superiores de prestígio, a pouca 

idade e imaturidade do jovem que deve decidir a respeito da carreira a ser 

seguida e os currículos acadêmicos fechados e especializados que 

dificultam o trabalho em equipe. Todos esses aspectos promovem o 

monopólio dos cursos pelas classes afluentes. Em contrapartida, o SUS 

pressiona politicamente pela substituição desse padrão reducionista, 

hospitalocêntrico, especializado e orientado para a doença, por um modelo 

humanista, voltado para os cuidados de saúde primários e comprometido 

socialmente (Almeida-Filho, 2011). 

Como forma de enfrentamento, as autoras apontam o trabalho 

multiprofissional e interdisciplinar, interinstitucional e intersetorial, que 

extrapole a dimensão biológica e agregue uma rede de apoio social e 

parceria com a comunidade. Ressaltam ainda, a importância da inclusão do 

tema nos conteúdos acadêmicos (Nunes, Sarti e Ohara, 2009). 

Vendruscolo e Ferriani (2008) defendem que há necessidade de se 

construir um plano de ação articulado entre as três esferas de governo, bem 

como o amplo conhecimento da problemática da violência doméstica contra 
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crianças, fenômeno ainda privado, ilegal e clandestino no cotidiano das 

famílias. Segundo as autoras, há um equívoco na produção literária sobre a 

temática que ainda trata do risco pessoal e social ao qual as crianças vítimas 

de violência estão submetidas. Existe a necessidade de afastar o conceito 

de risco para o conceito de vulnerabilidade, mais atual. 

A percepção dos trabalhadores de centros de referência para crianças 

e adolescentes vitimas de violência é de que faltam investimento, políticas 

públicas e visibilidade ao problema. Associam a violência às precárias 

condições de vida, situações geradoras de frustração e estresses e 

motivadoras do abuso (Vendruscolo e Ferriani, 2008). 

A superação depende de algumas iniciativas importantes dos diversos 

setores sociais envolvidos com a temática. Dentre tais ações, estão aquelas 

voltadas para o reconhecimento do fenômeno, afim de retirá-lo da 

clandestinidade, da naturalidade e da cronicidade ao qual está submerso. A 

formação profissional adequada deve ser combinada com políticas 

intersetoriais para o enfrentamento da violência, bem como o 

reconhecimento de indicadores familiares, ambientais e clínicos de 

vulnerabilidade. A prevenção deve ocorrer no âmbito da comunicação, da 

cultura, da política e economia, favorecendo que a desigualdade, a exclusão 

e a discriminação sejam problemas encarados com compromisso, 

perseverança e integração (Silva, Ferriani e Medeiros, 2008). 

Os equipamentos notificadores de Curitiba têm trabalhado no sentido 

de tornar visíveis os casos de violência registrando e disponibilizando-os à 

sociedade. Porém, a notificação ainda esbarra em questões estruturais e 

dificuldades dos profissionais de saúde de identificar e assistir os envolvidos 

em casos de violência no cotidiano de sua prática profissional por várias 

razões, entre elas a falta de visibilidade do problema e a não qualificação 

para a tarefa. É ponto pacífico que a atuação do enfermeiro é fundamental 

na detecção, tratamento e prevenção de novos casos. Mas, frente aos casos 

de violência, aspectos como a história de vida, a postura e as atitudes 

profissionais impactam na assistência e agem retroativamente nas vidas dos 

profissionais, o que torna urgente a necessidade de discutir com as equipes 
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de enfermagem os dilemas éticos-legais que envolvem a temática, inclusive 

no que tange à obrigatoriedade de notificação (Cunha, Assis e Pacheco, 

2005).  

Curitiba caminha em uma direção acertada conforme defendem 

alguns autores: a intersetorialidade, as estratégias de prevenção e 

acompanhamento dos casos confirmados, a notificação como meio de dar 

visibilidade ao problema. Entretanto, a prática nas unidades de saúde 

conforme demonstrou os diagnósticos e intervenções geradas no estudo de 

caso não é condizente com a perspectiva da Rede de Proteção. Os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem que indicam o risco ou a 

ocorrência de violência não são apontados por todos os profissionais, apesar 

da notificação dos casos suspeitos e confirmados ser compulsória. Há uma 

fragilidade identificada na nomenclatura CIPESC® Curitiba em estudos 

anteriores e que se confirma neste: se os profissionais não tiverem a 

percepção da problemática da violência como um foco de sua prática, numa 

perspectiva ampla, dialética e baseada na realidade objetiva (e não apenas 

em sinais de alerta), o fenômeno não será desvelado de uma maneira que 

se possa intervir nele.  

 

6.3.7.3 O uso da CIPESC® no reconhecimento e enfrentamento da 
violência contra a criança 

 

Dada a relevância do terma da violência para o setor saúde e suas 

implicações para a sociedade em geral, foi solicitado aos entrevistados que 

descrevessem um caso de violência explícita ou implícita contra a criança 

que tenham encontrado durante as consultas de enfermagem que realiza.  

O tema da violência permeou todos os estudos de caso propostos, de 

forma mais ou menos explícita. Em geral, os entrevistados reconheceram 

essa face do processo saúde-doença das crianças e família e propuseram 

diagnósticos e intervenções que identificaram e buscaram enfrentar a 

problemática.  
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Da mesma forma como foi feito com os estudos de caso, foi proposto 

a cada entrevistado que após descrever uma situação vivenciada, apontasse 

diagnósticos e intervenções da nomenclatura CIPESC® Curitiba e outras 

necessidades que porventura reconhecesse.  

Nesta etapa, dentre os 28 entrevistados, 22 responderam que já 

encontraram alguma situação de violência nas consultas de enfermagem e 6 

responderam que não encontraram. Dentre os que responderam sim, 15 

entrevistados descreveram sucintamente a situação e apontaram 

diagnósticos e intervenções e/ou outras necessidades reconhecidas. Em 

relação ao tipo de violência descrita, os relatos puderam ser separados em 3 

grupos, predominando as situações de violência sexual.  
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Figura 33 – Necessidades, diagnósticos de enfermagem selecionados nos 
casos de violência sexual relatados pelos entrevistados. 
Curitiba, 2010. 

 

As situações de violência sexual que foram descritas predominaram 

em relação às demais. No resultado geral, foram apontadas necessidades 

psicobiológicas e psicossociais em sete grupos de necessidades afetadas: 
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percepção, ambiente, crescimento e desenvolvimento, integridade cutâneo 

mucosa, segurança, gregária e participação. Já em relação aos 

diagnósticos, foram apontados diagnósticos específicos para violência, tais 

como risco para violência doméstica, abuso sexual e vergonha na mulher 

vítima de violência. Nos relatos de violência explícita como no caso do irmão 

de 15 anos que abusa sexualmente da criança de 8 anos e violência sexual 

na situação de tentativa de abuso pelo amiguinho da creche, os diagnósticos 

específicos para violência não foram selecionados e consequentemente, não 

houve notificação na Rede de Proteção, acionamento do Conselho Tutelar e 

providências conforme o protocolo. Nos demais relatos, as intervenções 

buscaram a superação do conflito, apoio ao enfrentamento da situação, 

monitoramento domiciliar, investigação da possibilidade de negligência, 

entre outros, sem contudo o registro da notificação. Também foram 

apontados diagnósticos referentes aos outros membros da família e possível 

autor da agressão, como nos casos em que o relato informa ou sugere que 

vem ocorrendo o uso de álcool e outra drogas. Alguns diagnósticos e 

intervenções são específicos de ações para mulheres vítimas de violência e 

mesmo assim, foram selecionados para as crianças. 

Dentre as outras necessidades reconhecidas, foram apontadas 

necessidade de investigação adequada de abuso sexual, laudo técnico para 

comprovação do abuso, atuação imediata do conselho tutelar, apoio de 

proteção judicial e necessidade psicossocial, relacionada à proteção. Os 

entrevistados sugerem que outros profissionais, outras instituições, pais e 

outros órgãos públicos são os sujeitos sociais responsáveis por atender as 

necessidades identificadas, apontando a intersetorialidade como uma das 

formas de enfrentamento da questão da violência. Em outra perspectiva, os 

próprios profissionais da enfermagem não se vêem como atores sociais para 

enfrentar essas necessidades. 

Para Minayo (2007), o abuso sexual envolve a prática de jogo sexual 

em relações homossexuais ou heterossexuais que visa obter excitação 

sexual e práticas eróticas pornográficas e sexuais. Estudos apontam que as 

vitimas principais são as meninas e o pai é o principal agressor, juntamente 

com o padrasto ou pessoas do convívio familiar. Essa forma de violência 
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gera impacto negativo na vida da criança podendo levar a prejuízos físicos e 

emocionais importantes, como atraso no desenvolvimento e aprendizagem, 

distúrbios de comportamento, isolamento social, erotização precoce, baixa 

auto-estima, entre outros. 

As conseqüências do abuso, portanto, vão além do próprio indivíduo, 

configurando-se em uma forma de comprometimento do crescimento, 

desenvolvimento e integração da criança em relações sociais saudáveis 

consequentemente, comprometendo a própria sociedade. 
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Figura 34 – Necessidades, diagnósticos de enfermagem selecionados nos 
casos de violência física relatados pelos entrevistados. 
Curitiba, 2010. 
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As situações de violência física ocorreram no ambiente doméstico e 

foram apontadas necessidades psicossociais e psicobiológicas. As 

necessidades afetadas identificadas pelos entrevistados foram: ambiente, 

cuidado corporal, integridade cutâneo mucosa, liberdade e gregária. As 

intervenções propostas vão desde os cuidados específicos com as lesões 

geradas pela agressão como reconhecimento de potencialidades da família, 

identificação de determinantes do conflito familiar, estímulo à mudança de 

hábitos, identificação da rede de apoio, monitoramento e visitas domiciliárias 

também foram apontados como necessários. Nenhum diagnóstico aponta 

para a situação de violência na qual a criança está exposta ou em risco. Não 

foi sugerida nenhuma intervenção que buscasse a inclusão da criança ou 

família na rede de proteção, exceto pelas intervenções que sugeriram 

investigar possibilidade de negligência e relacionar com agravos de 

notificação obrigatória. Efetivamente, essas crianças ainda permaneceriam 

sem o monitoramento da rede, segundo análise dos entrevistados. 

Na percepção de crianças e familiares que participaram de um estudo 

desenvolvido por Martins e Ferriani (2008, p.45), a violência doméstica faz 

parte do microssistema familiar e é vista como uma prática usual, baseada 

na crença de “valores autoritários e no poder dos pais” sobre os filhos. No 

caso da prática da violência física punitiva, as crianças manifestavam 

sentimentos de revolta, mágoa e humilhação.  

O uso da força que gera a violência física pode estar associado ao 

modelo cultural que justifica e reforça o uso da força como forma de 

disciplinar, favorecendo a banalização e cronicidade da violência contra as 

crianças. Dentre algumas observações que se podem associar aos casos de 

violência física estão a precariedade da moradia, higiene pessoal e da casa 

precárias, falta de rotina para alimentação, repouso e lazer. Os motivos que 

geram a violência física são a desobediência e o furto. No caso da 

negligência, características da vitima que desagradam o agressor ou não 

aceitação da vitima no espaço doméstico (Roque, Ferriani e Ubeda, 2008). 
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Figura 35 – Necessidades, diagnósticos de enfermagem selecionados nos 
casos de negligência relatados pelos entrevistados. Curitiba, 
2010. 
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As situações descritas que envolveram negligência também 

contemplaram os dois grupos de necessidades: psicobiológicas e 

psicossociais. Não houve seleção de diagnósticos que indicassem situação 

de violência ou especificamente de negligência. As intervenções, da mesma 

forma que ocorreu com as situações descritas de violência física, buscam 

direcionar o cuidado às lesões geradas pela negligência e alternativas para 

solucionar os conflitos familiares, além do monitoramento e visitas 

domiciliárias. Somente as intervenções investigar possibilidade de 

negligência e relacionar com agravos de notificação obrigatória apontam 

para estratégias específicas para enfrentamento da violência, sem 

entretanto, efetuar a notificação do caso e encaminhá-lo para a Rede de 

proteção. Nenhuma necessidade foi reconhecida além daquelas 

identificadas na nomenclatura CIPESC® Curitiba. 

A negligência é uma violência de difícil definição, pois envolve 

aspectos culturais, sociais e econômicos de cada família ou grupo social. A 

detecção é mais fácil quanto maior o contato com a família e a compreensão 

da dinâmica familiar. As equipes de AB, se bem capacitadas, podem 

representar um importante recurso para isto. Algumas modalidades de 

assistência como as visitas domiciliárias podem ser mais eficazes, desde 

que capacitadas especificamente para isto (Apostólico et al., 2010). 

Diante desses resultados, foi possível verificar algumas diferenças 

entre os diagnósticos e intervenções propostos para cada tipo de violência: 

 os casos de negligência foram os que mais tiveram necessidades 

afetadas e nas estatísticas dos casos de violência notificados junto à 

Rede de Proteção, verifica-se que a negligência é também a forma de 

violência mais notificada. Talvez essa seja a forma mais reconhecida 

pelos profissionais; 

 as necessidades afetadas indicadas nos casos de negligência são em 

maioria necessidades psicobiológicas. Os desgastes que interferem 

nos processos biológicos de crescimento e desenvolvimento das 

crianças são mais explícitos, afetam diretamente os conteúdos de 

puericultura praticados durante as consultas e ainda impactam nas 
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ações de promoção da saúde. Talvez por isso sejam mais 

reconhecidos pelos profissionais; 

 a necessidade ambiente, que inclui os diagnósticos relacionados na 

violência não foi acionada como afetada nos casos de negligência;  

 sendo uma das formas menos graves de violência, foi o tipo de 

violência que não gerou diagnósticos e intervenções ligados à 

notificação junto à Rede de Proteção, apesar de ficar claro que se 

tratavam de casos de violência; 

 os diagnósticos relacionados aos relatos de violência física 

identificaram as marcas da agressão física e conflitos de 

relacionamento familiar, possíveis eventos geradores da violência; 

 assim como ocorreu com os casos de negligência, as intervenções 

propostas não sugeriram a notificação junto à rede de proteção; 

 a Rede de Proteção considera qualquer viol6encia sexual como 

grave. Nos relatos, os entrevistados apontaram os diagnósticos 

específicos de violência, além de outros sobre vínculo, enfrentamento 

e uso de álcool e drogas, todos dentro do contexto da violência; 

 o uso de drogas foi relacionado aos casos de violência física e sexual 

mas não aos casos de negligência; 

 somente metade dos entrevistados que descreveram situações de 

violência reconheceram que existiam outras necessidades além 

daquelas identificadas com a nomenclatura CIPESC® Curitiba.  

 as necessidades reconhecidas pelos entrevistados e que não foram 

contempladas pela nomenclatura CIPESC® Curitiba envolvem outros 

profissionais mas não explicitamente a equipe de enfermagem; 

 quase todos os entrevistados acessaram as intervenções realizar 

visita domiciliária ou programar monitoramento domiciliar, 

demonstrando o uso freqüente dessa estratégia de assistência; 

 na análise de casos específicos sobre violência, os entrevistados 

direcionaram os diagnósticos e intervenções de forma mais objetiva e 
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focada do que nos casos onde a situação de violência aparecia no 

contexto familiar ou entre as informações do caso;  

 a nomenclatura CIPESC® Curitiba possui diagnósticos para o 

reconhecimento da violência e intervenções para o enfrentamento. 

Entretanto, muitas intervenções estão difusas entre os diagnósticos 

que apontam outro processos e não em diagnósticos específicos de 

violência. Isso pode dificultar a visibilidade do problema e seguimento 

do atendimento pois o enfrentamento não está concentrado nos 

diagnósticos específicos e sim em outros que nem sempre indicam 

objetivamente a ocorrência da violência nas suas diferentes formas.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve o objetivo principal de conhecer as possibilidades e 

limites da CIPESC® para reconhecer e enfrentar as necessidades de saúde 

da população infantil. Para isso, utilizou-se de dados coletados em fontes 

primárias e secundárias, respectivamente, instrumento aplicado pela web 

aos enfermeiros da rede municipal de Curitiba e dados de fontes 

documentais e estatísticas, que possibilitaram conhecer a percepção dos 

enfermeiros para atuar na assistência à criança utilizando-se da ferramenta 

CIPESC® e o perfil epidemiológico, demográfico e político de Curitiba.  

Na captação da realidade objetiva, foi possível identificar que 

demograficamente o município está caminhando para o envelhecimento de 

sua população, embora ainda mantenha significativa parcela de população 

infantil que requer a atenção e assistência à saúde qualificada. As condições 

de saneamento são favoráveis à superação dos agravos causados pela falta 

dele. Os níveis de escolaridade são bastante positivos apesar da diminuição 

do número de crianças em creches apontado nos últimos anos. Os 

indicadores epidemiológicos apresentam-se em destaque frente a outras 

localidades e as políticas públicas tem buscado a modificação desses 

indicadores, sobretudo em relação à atenção à saúde das crianças.  

Dentre as políticas praticadas pelo município, estão os programas e 

protocolos desenvolvidos pelo município para organizar e orientar a atenção 

à saúde da população. Embora tenha se atribuído a esse programas o 

alcance dos bons indicadores epidemiológicos, não se pode negar que tais 

documentos estão pautados em referenciais de risco, na contra-mão do que 

propõe a saúde coletiva e a epidemiologia social. A ESF que prevê uma 

assistência reformulada e integral à família esbarra nas políticas formatadas 

para atenção individual.  

O sistema informatizado que abriga o prontuário eletrônico 

desfavorece a atenção à família, visto que os registros são feitos 

individualmente, sem que as informações sejam compartilhadas entre os 

membros da família. Se o sistema está a serviço da assistência dentro do 
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contexto do SUS, terá que ser amplamente revisto e reformulado para 

atender as novas perspectivas de assistência previstas pela ESF, por 

exemplo.  

Para a assistência em enfermagem prestada na AB, a potencialidade 

que um sistema informatizado oferece, pela dinâmica de lidar com os dados 

e facilidades em geral relatórios e perfis, orientar a implantação de ações 

para grupos específicos e vulneráveis, poder caracterizar desde as micro-

áreas até o município como um todo, reconhecer vulnerabilidades e NS, não 

é utilizada em sua amplitude. Os relatórios de utilização da CIPESC® são 

uma importante ferramenta de organização do trabalho não só da 

enfermagem mas de toda a Unidade de Saúde que a partir dos diagnósticos 

e intervenções gerados pode traçar diretrizes e metas na assistência à 

população. Além disso, o próprio processo de trabalho pode ser melhor 

organizado e apresentado diante dos indicadores de produção gerados pelo 

sistema.  

A CIPESC® mostrou potencialidades para o reconhecimento de 

necessidades a partir dos diagnósticos e intervenções de sua nomenclatura. 

Mas também mostrou limites bem colocados no que tange ao 

reconhecimento das NS. Os grupos de necessidades refletem parte das 

necessidades expressas pelos indivíduos, não abrangendo uma abordagem 

integral dos processos de desgaste e fortalecimento. Questões relacionadas 

às grandes categorias que ancoram a saúde coletiva, como classe social, 

gênero, etnia e geração não foram abordadas pelos diagnósticos e nem 

complementadas pelos entrevistados que analisaram os estudos de caso. 

Ampliar o olhar na perspectiva do que propõe a TIPESC para captar e 

interpretar o fenômeno em suas diferentes formas de expressão é um 

caminho propício para uma assistência integral e pautada na realidade em 

que os sujeitos se inserem. 

A organização dos diagnósticos e intervenções de enfermagem pela 

lógica das NHB não permite que alguns temas sejam abordados de forma 

mais ampla e contextualizada. A exemplo disso, estão as situações que 

envolvem violência contra a criança e outros cuidados que emanam de 
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contextos de desigualdades e vulnerabilidades sociais. Tais pontos deveriam 

ser o eixo da assistência se esta fosse ancorada nos marcos da Saúde 

Coletiva. Para os processos biológicos e individualizados, a CIPESC® 

mostrou-se potente para reconhecer e enfrentar situações cotidianas, ainda 

que não contemple todas as áreas do saber técnico-científico para atenção à 

saúde de toda a população, sobretudo de grupos específicos. Entende-se 

que essa abrangência virá com o tempo e com o uso da ferramenta, 

demonstrando sua capacidade perante os outros sistemas classificatórios.  

Verifica-se uma contradição entre a proposta da nomenclatura 

CIPESC® Curitiba e sua formatação, no que se refere à atenção individual e 

familiar. A nomenclatura CIPESC® Curitiba trabalha com processos 

individuais porém alguns diagnósticos apontam para processos familiares ou 

coletivos. Ao final da consulta, o profissional poderá ter em mãos diferentes 

diagnósticos para diferentes sujeitos envolvidos na situação avaliada, sem 

que esses dados sejam compartilhado nos prontuários dos demais membros 

da família. Dessa forma, ainda que a atenção do profissional volte-se para o 

contexto e a dinâmica familiar, as informações geradas durante a consulta 

ficarão registradas em um único prontuário, não favorecendo o resgate dos 

dados quando realizada consulta com outro membro do mesmo grupo 

familiar. Os resultados apresentados neste estudo apontaram para a 

abordagem familiar, quando se propôs um contexto a ser analisado e os 

profissionais não limitaram-se a apontar diagnósticos e intervenções 

exclusivamente para as crianças. Nesse ponto, a nomenclatura CIPESC® 

não atende à expectativa do profissional de sistematizar a assistência mais 

ampla que a da abordagem individual, principalmente na assistência à 

criança, pois a intervenção mais efetiva, nem sempre se dá sobre ela, mas 

sim sobre seu cuidador ou responsável.  

A nomenclatura CIPESC® Curitiba, por ter seus diagnósticos e 

intervenções formulados e apresentados de forma fixa, não permite que 

sejam aplicados a diferentes sujeitos, como nos casos de diagnósticos 

direcionados especificamente à mulher, à criança ou ao idoso. Foi 

observado nos resultados desse estudo que em muitas situações os 

entrevistados optaram por indicar um diagnóstico para a criança sendo quer 
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este está formulado para a atenção à mulher, por exemplo. Ou ainda, 

utilizaram diagnósticos na consulta à criança mas que se aplica a outro 

sujeito, sem que este pudesse ser claramente identificado. Um dos 

benefícios dos eixos de termos que compõem a classificação de práticas é 

justamente a versatilidade na formulação dos diagnósticos e intervenções. 

Claro que se deve considerar a inviabilidade da oferta ao profissional dos 

termos da classificação para que ele mesmo monte seu diagnóstico no 

momento da consulta. Isso tornaria o processo de enfermagem improdutivo 

e incoerente com o objetivo de sistematizar e padronizar os termos da 

prática. Entretanto, há que se encontrar um ponto médio que permita ao 

profissional certa flexibilidade na seleção e indicação do diagnóstico para um 

ou outro sujeito, condições risco ou situação deflagrada ou ainda grupo 

portador de característica específica (lactente, deficiente, gestante, 

puérpera, etc). 

Foi verificado que durante a análise dos estudos de caso, os 

entrevistados utilizaram-se de diagnósticos relacionados aos programas e 

protocolos municipais. Em alguns casos, existe inclusive a intervenção 

específica de aplicação do protocolo. Mas nem todas as análises foram 

feitas sob a perspectiva desses documentos. Se os protocolos municiais 

forem tomados como instrumento orientador da assistência à população, 

eles deveriam direcionar a assistência e orientar o profissional para os 

recursos e ações que deveriam ser sacados dentre as possibilidades que o 

serviço oferece. Em alguns casos, nem mesmo as diretrizes preconizadas 

pelos protocolos foram seguidas, apontando para certa fragilidade e falta de 

sintonia entre as políticas municipais.  

Em relação à violência, os diagnósticos são gerais diante da demanda 

de situações específicas e peculiares de cada tipo de violência. A análise 

dos relatos dos entrevistados, a diversidade de necessidades afetadas para 

cada tipo de violência e a pluralidade de diagnósticos acessados 

demonstram essas peculiaridades percebidas no enfrentamento pelos 

profissionais.  
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Há um número expressivo de diagnósticos e intervenções e alguns 

deles são semelhantes, causando certa dispersão das ações propostas. Da 

mesma forma, existem intervenções que não remetem claramente ao 

diagnóstico ao qual estão relacionadas. Por exemplo, os diagnósticos de 

integridade de pele possuem intervenções relacionadas à possível 

ocorrência de violência. Na presença de uma criança com escoriações na 

pele, o profissional poderá priorizar o diagnósticos relacionado à integridade 

da pele em detrimento do diagnóstico de violência (ou risco para), gerando 

um falso indicador ou uma sub-quantificação do uso do diagnóstico para 

violência e suas intervenções, inclusive, deixando de indicar, por exemplo, a 

necessidade de notificação à Rede de Proteção e outros encaminhamentos 

específicos. Neste caso, a escoriação causada por uma agressão e a 

escoriação causada por uma dermatite de fraldas poderão ocupar 

praticamente o mesmo espaço em uma análise mais superficial, sendo 

entretanto, situações completamente diversas e que requerem intervenções 

igualmente diversas. 

Alguns termos utilizados nos diagnósticos e intervenções causaram 

confusão ou divergência na sua escolha pelos entrevistados. Seja pela 

deficiência nos conhecimentos técnico-científicos ou pela generalidade dos 

conceitos. Dessa forma, é fundamental que exista um dicionário de termos 

utilizados na nomenclatura CIPESC® Curitiba para consulta dos 

profissionais durante o uso da Classificação. Mesmo que a CIPESC® seja 

derivada da CIPE que tem seu dicionário próprio, este não é familiar aos 

profissionais que utilizam a nomenclatura CIPESC® Curitiba e nem 

tampouco garante que as definições se apliquem ou representem 

integralmente as peculiaridades da assistência de enfermagem praticada em 

Curitiba.  

Somente o uso da CIPESC® não garante uma assistência 

sistematizada adequadamente. O uso da ferramenta requer conhecimento 

prévio do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de 

enfermagem, dos marcos teóricos da saúde coletiva, além dos conteúdos 

técnico-científicos específicos da assistência de enfermagem em AB. A 

formação profissional ajustada ao modelo assistencial adotado é primordial 
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para uma assistência de qualidade e transformadora da realidade onde atua. 

Não basta utilizar a ferramenta como meio de sistematizar se a assistência 

não corresponder às expectativas e necessidades da população. 

Por fim, verificou-se que a atenção às NS da população infantil ainda 

permanece como um desafio e um caminho que está sendo trilhado, ainda 

em passos tímidos. A transformação da realidade objetiva somente ocorrerá 

na medida em que os processos de trabalho se ajustarem à necessária 

medida de atenção que a população precisa. Termos como 

intersetorialidade, interdisciplinaridade, trabalho em equipe, transformação 

da realidade, superação de contradições, necessidades e vulnerabilidades 

como objetos de assistência, entre outros, deverão fazer parte do cotidiano 

dos profissionais de saúde, como pilares sólidos e determinantes das 

transformações às quais a realidade precisa sofrer. 
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APÊNDICE 6 

 

Quadro 5 – Quantitativo de respostas dadas pelos entrevistados em 
relação à existências de necessidades nos casos analisados 

EXISTEM OUTRAS 
NECESSIDADES? RESPOSTA 

CASO 1 
(N) 

CASO 2 

(N) 

CASO 3 

(N) 

CASO 4 

(N) 

CASO 5 
(N) 

Sim 5 4 5 3 4 

Não 4 4 6 2 1 

Não sei responder 2 4 2 3 4 

Total de respostas  11 12 13 8 9 

 

 

 

Quadro 6 – Necessidades de saúde, situação e atores sociais identificados 
pelos entrevistados 

 NECESSIDADE 
SITUAÇÃO A SER 

ENFRENTADA 
ATORES 

RESPONSÁVEIS 

Caso 1 Planejamento Familiar - - 

Psicobiológicas 
Risco para gravidez 
indesejada 

Equipe de saúde e 
usuária 

Caso 2 - - - 

Caso 3 
Alcoolismo da mãe Desintoxicação 

Unidade de saúde, 
CAPS e Família 

Caso 4 
Financeira Trabalho 

Unidade de Saúde, 
CRAS, Comunidade e 
Família 

Social 
Condição 
socioeconômica,  

Família e rede de apoio 

Avaliação nutricional por 
profissional qualificado 

Orientação aos 
familiares 

Nutricionista e 
assistência social 

Caso 5 Vínculo para estabelecer 
diálogo 

Abuso sexual (?) Psicóloga infantil 

Risco para violência 
psicológica 

Observar sinais e 
sintomas psiquiátricos, 
instituir escuta ativa, 
orientar mãe quanto à 
avaliação do choro; 

Enfermeiro 
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APÊNDICE 7 

 

Quadro 7 – Acionamento das necessidades psicobiológicas, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Filhos de mulher usuária de 
drogas”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.6 Higiene oral 
inadequada 

1.7.6.2 Oferecer avaliação odontológica 

1.7.6.3 Orientar a necessidade de avaliação odontológica periódica 

1.7.6.4 Orientar mãe/cuidador a realizar higiene bucal de acordo com a 
idade da criança 

1.7.6.5 Orientar sobre higiene bucal e ajuste de prótese 

1.7.6.1 Identificar lesões e/ou sangramento 

1.11 Ambiente 
1.11.2 Risco para 
violência 
doméstica 

1.11.2.4 Preencher ficha de notificação da rede de proteção 

1.11.2.5 Programar monitoramento domiciliar 

1.11.2.8 Verificar sinais de agressões físicas e psicológicas 

1.11.2.3 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.11.2.1 Acionar o Conselho Tutelar 

1.11.2.7 Verificar déficit de comportamento e/ou déficit cognitivo da 
criança e dos cuidadores 

1.11.2.2 Encaminhar para serviço de referência 

1.11.2.6 Relacionar o relato do adulto com o tipo de lesão da criança 

1.11 Ambiente 
1.11.4 Uso de 
álcool e outras 
drogas 

1.11.4.9 Monitorar através de visita domiciliar 

1.11.4.4 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

1.11.4.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

1.11.4.7 Inserir o paciente em atividades recreativas e educativas  da US 

1.11.4.13 Realizar visita domiciliar 

1.11.4.6 Inscrever no programa de saúde mental 

1.11.4.8 Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas 

1.11.4.10 Orientar os prejuízos do uso de drogas para a mãe e bebê 

1.11.4.11 Orientar sobre grupos de auto ajuda: AA, ALANON 

1.11.4.1 Auxiliar nas mudanças de hábitos 

1.11.4.2 Encaminhar para grupo de auto–ajuda 

1.11.4.3 Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas 

1.11.4.12 Orientar sobre as crises de abstinência 

1.11.4.14 Solicitar o comparecimento dos familiares para esclarecimentos 
da doença 

1.9 Regulação 
imunológica 

1.9.3 Estado 
vacinal atrasado 

1.9.3.1 Acolher mãe/cuidador 

1.9.3.2 Atualizar esquema vacinal 

1.9.3.7 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.9.3.13 Realizar vacina no domicílio 

1.9.3.5 Estimular mãe/cuidador para atualização do esquema vacinal 

1.9.3.9 Orientar a mãe/cuidador quanto a importância das vacinas e seu 
correto aprazamento 

1.9.3.11 Orientar a trazer a carteira de vacina a cada comparecimento na 
Unidade 

1.9.3.3 Esclarecer dúvidas mãe/cuidador sobre as vacinas 

1.9.3.4 Esclarecer dúvidas frente a importância do estado vacinal  
completo 

1.9.3.6 Guardar o comprovante de vacina 

1.9.3.8 Investigar possíveis reações vacinais anteriores 

1.9.3.10 Orientar a mãe/cuidador quanto à técnica de realização das 
vacinas 

1.9.3.12 Orientar sobre a importância de guardar o comprovante de 
vacinas 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.3 Nutrição 

1.3.3 Ingestão 
Alimentar 
inadequada do 
lactente 

1.3.3.6 Monitorar mensalmente peso e altura da criança 

1.3.3.2 Observar a técnica de amamentação 

1.3.3.3 Orientar mãe ou cuidador sobre a continuidade do aleitamento até 
os dois anos. 

1.3.3.7 Inscrever a criança no Programa de Suplementação Alimentar 

1.3.3.1 Investigar hábitos alimentares individuais e familiares 

1.3.3.4 Orientar mãe ou cuidador quanto a mudanças a serem 
implementadas nos hábitos alimentares da família ou da criança 

1.3.3.5 Orientar mãe ou cuidador sobre a importância do 
acompanhamento mensal na US 

1.3.3.8 Encaminhar a criança para inscrição nos Programas sociais 
disponíveis 

1.3.3.9 Agendar retorno na carteirinha da criança 

1.3.3.10 Programar monitoramento domiciliar 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.1 Autocuidado 
inadequado 

1.7.1.2 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

1.7.1.3 Estimular a auto-estima da paciente 

1.7.1.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

1.7.1.9 Monitorar através de visita domiciliar 

1.7.1.5 Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável 

1.7.1.6 Estimular os hábitos diários de higiene corporal 

1.7.1.8 Investigar hábitos e costumes de higiene 

1.7.1.10 Orientar os hábitos diários de higiene corporal 

1.7.1.1 Encaminhar para oficinas educativas 

1.7.1.4 Estimular a reflexão sobre a importância dos hábitos de higiene e 
cuidados com seus pertences 

1.11 Ambiente 

1.11.1 Risco para 
acidente 
doméstico - 
criança 

1.11.1.1 Investigar riscos para acidentes domésticos 

1.11.1.4 Orientar mãe/cuidador sobre prevenção de acidentes no 
domicílio 

1.11 Ambiente 
1.11.5 Uso de 
drogas 

1.11.5.4 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

1.11.5.7 Investigar o uso de medicamentos ou outras drogas 

1.11.5.1 Encaminhar para consulta médica 

1.11.5.2 Encaminhar para grupo de auto–ajuda 

1.11.5.3 Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas 

1.11.5.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

1.11.5.6 Investigar o tipo de substância utilizado e tempo de uso 

1.11.5.8 Realizar visita domiciliar 

1.14 
Crescimento e 
desenvolvimento 

1.14.3 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.3.2 Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento de 
acordo com a idade da criança 

1.14.3.3 Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os 
contatos com a criança 

1.14.3.5 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.14.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

1.14.3.1 Encaminhar para consulta médica 

1.14.3.4 Investigar a expectativa da mãe/cuidador frente ao 
desenvolvimento da criança em relação a idade 

1.14.3.6 Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança 

1.14 
Crescimento e 
desenvolvimento 

1.14.5 
Crescimento da 
criança 
inadequado 

1.14.5.1 Encaminhar para consulta médica 

1.14 
Crescimento e 
desenvolvimento 

1.14.5 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.5.4 Identificar problemas relacionados a alimentação 

1.14.5.5 Investigar mudanças no ambiente da criança que influenciam o 
seu crescimento 

1.14.5.9 Orientar a mãe sobre a importância do acompanhamento 
mensal na US 

1.14.5.11 Programar monitoramento domiciliar 

1.14.5.12 Verificar a necessidade de suplementação alimentar 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.3 Higiene 
corporal alterada 

1.7.3.1 Explicar os riscos à saúde devido às más condições de higiene 
pessoal e domiciliar 

1.7.3.4 Orientar hábitos de higiene corporal 

1.7.3.5 Orientar mãe/cuidador quanto higiene domiciliar 

1.7.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

1.7.3.2 Investigar ambiente 

1.7.3.3 Investigar possibilidade de negligência 

1.7.3.9 Relacionar possíveis patologias com a higiene alterada 

1.12 Terapêutica 
1.12.6 Uso de 
contraceptivo 
inadequado 

1.12.6.2 Esclarecer dúvidas quanto aos métodos contraceptivos 

1.12.6.7 Oferecer folderes educativo sobre auto exame de mamas 

1.12.6.8 Orientar para realização do exame preventivo 

1.12.6.10 Sensibilizar para uso de preservativos 

1.13 Reprodução 
1.13.2 Gravidez 
indesejada 

1.13.2.6 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

1.13.2.7 Realizar visita domiciliar 

1.14 
Crescimento e 
desenvolvimento 

1.14.1 Maturidade 
feminina 
adequada 

1.14.1.1 Encaminhar para oficinas e grupos educativos 

1.14.1.3 Explicar a importância dos métodos contraceptivos 

1.3 Nutrição 
1.3.10 Risco para 
desnutrição 

1.3.10.3 Avaliar condições de moradia e ambiente familiar 

1.3.10.6 Monitorar peso corporal 

1.3.10.7 Verificar a necessidade de suplementação alimentar 

1.3.10.8 Programar monitoramento domiciliar 

1.3 Nutrição 

1.3.7 Ingestão 
Alimentar 
excessiva na 
criança 

1.3.7.8 Programar monitoramento domiciliar 

1.6 Sexualidade 
1.6.2 Atividade 
Sexual 
insatisfatória 

1.6.2.1 Encaminhar para equipe multidisciplinar 

1.6.2.6 Incentivar a responsabilidade relativa ao comportamento sexual 

1.6.2.8 Investigar vulnerabilidade para HIV 

1.6.2.10 Orientar sobre atividade sexual incluindo o sexo seguro 

1.6.2.11 Orientar sobre consultas ginecológicas/urológicas anualmente 

1.8 Integridade 
cutâneo mucosa 

1.8.1 Trauma na 
pele 

1.8.1.6 Programar visita domiciliar 

1.8 Integridade 
cutâneo mucosa 

1.8.6 Integridade 
da pele 
comprometida na 
criança 

1.8.6.1 Avaliar o estado de higiene da criança 

1.8.6.2 Investigar ambiente que a criança esta inserida 

1.8.6.3 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.8.6.5 Orientar a mãe quanto a higiene domiciliar 

1.8.6.6 Orientar a mãe/cuidador quantos aos hábitos de higiene 
compatíveis à idade da criança 

1.9 Regulação 
imunológica 

1.9.1 Estado 
imunológico 
Comprometido 

1.9.1.1 Encaminhar para consulta médica 

1.9.1.2 Encaminhar para equipe multiprofissional 

1.9.1.3 Estabelecer escuta ativa 

1.9.1.4 Oferecer apoio emocional 

1.9.1.5 Orientar uso da medicação antiretroviral 
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Quadro 8 – Acionamento das necessidades psicossociais, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Filhos de mulher usuária de 
drogas”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.8 Vínculo mãe 
e filho 
comprometido 

2.4.8.4 Avaliar a qualidade do cuidado materno 

2.4.8.7 Orientar sobre a importância do vínculo para o crescimento e 
desenvolvimento da criança 

2.4.8.8 Reforçar comportamentos do papel materno 

2.4.8.9 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.4.8.10 Acionar recursos comunitários 

2.4.8.1 Acolher o usuário e família em suas necessidades 

2.4.8.6 Encorajar o interesse da mãe para o relacionamento com a 
criança 

2.4.8.11 Programar monitoramento domiciliar 

2.4.8.3 Discutir as expectativas maternas a respeito do filho 

2.4.8.5 Avaliar fatores de risco para a violência ao concepto e ao Recém 
Nato 

2.4.8.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.7 Prevenção 
da gravidez: 
métodos 
hormonais 

2.3.7.1 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.7.3 Identificar história gineco-obstétrica 

2.3.7.6 Encaminhar para consulta médica 

2.3.7.11 Reforçar a importância do uso contínuo do método e, caso 
interrompa o uso, a necessidade de associação com método de barreira 
e/ou anticoncepção de emergência 

2.3.7.10 Orientar sobre ao uso do anticoncepcional oral/injetável 

2.3.7.2 Identificar o método contraceptivo escolhido 

2.3.7.7 Monitorar adaptação ao método 

2.3.7.4 Avaliar a presença de contra-indicações ao método escolhido 

2.3.7.5 Discutir a importância da decisão compartilhada com o (a) 
parceiro (a) 

2.3.7.8 Orientar o controle de peso e pressão arterial 

2.3.7.9 Orientar as possíveis interações com outros medicamentos 

2.4 Gregária 

2.4.2 
Relacionamento 
Familiar 
conflituoso 

2.4.2.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.4.2.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.2.3 Identificar determinantes do conflito familiar 

2.4.2.5 Envolver família/pessoa significativa nos cuidados 

2.4.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.2.8 Facilitar a busca de soluções que respeitem os diferentes pontos 
de vista familiar 

2.4.2.4 Esclarecer sobre os direitos do usuário 

2.4.2.6 Esclarecer dúvidas sobre o estado de saúde atual 

2.4.2.9 Programar monitoramento domiciliar 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.3 
Conhecimento 
insuficiente sobre 
o estado de saúde 
atual 

2.3.3.6 Estimular a participação em oficinas 

2.3.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.3.3.8 Solicitar visita da equipe para reforçar as orientações recebidas 

2.3.3.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.3.2 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.4 Gregária 

2.4.4 
Relacionamento 
interpessoal 
comprometido 

2.4.4.3 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.4.4 Estimular a socialização 

2.4.4.6 Encaminhar para grupos de auto–ajuda 

2.4.4.7 Estabelecer metas para melhora do relacionamento 

2.4.4.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.4.4.1 Identificar as relações sociais do paciente e estilo de vida 

2.4.4.2Levantar suas dificuldades e potencialidades frente à situação 
relatada 

2.4.4.5 Estimular atividades físicas e de lazer 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.5 Vínculo 
conflituoso 

2.4.5.2 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

2.4.5.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.5.6 Auxiliar na identificação dos determinantes do conflito 

2.4.5.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.5.7 Estimular a comunicação interpessoal 

2.4.5.10 Programar monitoramento domiciliar 

2.4 Gregária 
2.4.7 Vínculo 
familiar ausente 

2.4.7.1 Acolher o usuário e família em suas necessidades 

2.4.7.2 Identificar suas necessidades frente à situação presente 

2.4.7.6 Conhecer a família 

2.4.7.3 Levantar suas dificuldades e potencialidades frente a situação 
relatada 

2.4.7.4 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.7.5 Estimular o restabelecimento dos vínculos afetivos 

2.5 Recreação 

2.5.1 Atividade 
recreativa 
deficiente na 
criança 

2.5.1.3 Identificar o acesso à creche e escola 

2.5.1.1 Identificar determinantes da deficiência de atividades 

2.5.1.2 Identificar recursos comunitários próximos à residência da criança 

2.5.1.4 Oferecer recursos comunitários que promovam atividades 
recreativas 

2.5.1.5 Orientar a mãe/cuidador para estímulo de atividades recreativas 

2.5.1.6 Programar monitoramento domiciliar 

2.7 Participação 
2.7.4 Direito de 
cidadania limitado 

2.7.4.1 Identificar os determinantes da limitação de cidadania 

2.7.4.2 Identificar as dificuldades de acesso aos seus direitos 

2.7.4.3 Avaliar se possuem benefícios sociais 

2.7.4.5 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.4.8 Incentivar a participação em grupos 

2.7.4.4 Apoiar o usuário na busca de benefícios 

2.7.4.6 Encaminhar para órgãos competentes para solicitação de 
benefício 

2.7.4.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.7.4.9 Favorecer o acesso a legislações de direito de cidadania 

2.1 Segurança 
2.1.1 Risco para 
Solidão 

2.1.1.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.1.2 Estabelecer escuta ativa 

2.1.1.4 Avaliar contexto familiar 

2.1.1.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.1 Segurança 

2.1.3 Ansiedade 
decorrente do 
estado de saúde 
atual 

2.1.3.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.3.2 Estabelecer relação de confiança com o usuário 

2.1.3.3 Identificar os determinantes da ansiedade 

2.1.3.4 Identificar a capacidade de tomada de decisão do usuário 

2.1.3.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.3.6 Eslarecer sobre sintomatologia apresentada 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.1 
Processamento 
de informação 
limitado 

2.3.1.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.1.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.1.3 Avaliar contexto familiar 

2.3.1.4 Selecionar as informações mais importantes e repassá-las de 
forma clara 

2.3.1.5 Repassar as orientações divididas em etapas simples 

2.3.1.6 Oferecer as informações de maneira clara e centrada na dúvida 
presente 

2.3.1.7 Disponibilizar as informações através de recursos didáticos 

2.3.1.8 Estimular a participação em oficinas 

2.3.1.9 Estabelecer vínculo entre Unidade de Saúde, equipamentos 
sociais e família 

2.3.1.10 Programar monitoramento domiciliar 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.2 
Compreensão 
comprometida 

2.3.2.2 Manter vínculo com o usuário 

(continua) 



 

 

290 

(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.4 Prevenção 
da gravidez: 
métodos de 
barreira 

2.3.4.1 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.4.6 Orientar quanto uso do preservativo masculino e feminino 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.5 Prevenção 
da gravidez: 
métodos 
cirúrgicos 

2.3.5.1 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.5.3 Identificar história gineco-obstétrica 

2.3.5.6 Orientar sobre os critérios para realização de método cirúrgico 

2.3.5.7 Solicitar exames conforme protocolo 

2.4 Gregária 
2.4.1 Apoio 
familiar 
Prejudicado 

2.4.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.7 Participação 
2.7.3 
Enfrentamento 
ausente 

2.7.3.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.7.3.2 Estabelecer escuta ativa 

2.7.3.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.7.3.4 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.3.5 Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades 

2.7.3.6 Encaminhar para serviços de apoio 

2.7.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

 

 

Quadro 9 – Acionamento das necessidades psicobiológicas, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Cuidado domiciliar na situação 
de doença crônica”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.1 Oxigenação 

1.1.4 
Permeabilidade 
de vias aéreas 
superiores 
comprometida 

1.1.4.1 Observar freqüência, ritmo e padrão respiratório, irritabilidade, 
palidez, cianose, tosse, obstrução nasal e outros 

1.1.4.3 Investigar patologias respiratórias agudas e crônicas 

1.1.4.4 Orientar o cuidador sobre posição do lactente: decúbito dorsal, 
levemente elevado, a 30 graus 

1.1.4.5 Orientar repouso com a cabeceira elevada 

1.1.4.6 Orientar quanto a manutenção das vias aéreas limpas 

1.1.4.7 Orientar ingestão de líquidos 

1.1.4.8 Orientar quanto à importância de ambiente limpo, arejado e 
ventilado 

1.1 Oxigenação 
1.1.3 Risco para 
dispnéia na 
criança 

1.1.3.1 Avaliar hidratação 

1.1.3.2 Investigar condições de moradia 

1.1.3.3 Investigar fatores desencadeantes da dificuldade de oxigenação 

1.1.3.4 Investigar histórico de doenças respiratórias 

1.1.3.5 Orientar ingestão hídrica 

1.1.3.6 Orientar mãe/cuidador a observar sinais e sintomas de piora do 
quadro: dificuldade de ingestão, cianose, gemência, prostração, febre 

1.1.3.7 Orientar mãe/cuidador quanto à limpeza domiciliar 

1.1.3.8 Orientar mãe/cuidador quanto à manutenção das vias aéreas 
limpas 

1.1.3.9 Orientar mãe/cuidador quanto à presença de agentes 
desencadeadores do processo alérgicos como: brinquedos de pelúcia, 
roupas de lã, animais entre outros 

1.1.3.10 Orientar quanto à importância de ambiente arejado e ventilado 

1.1.3.11 Verificar temperatura corporal 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.4 Higiene 
corporal 
adequada 

1.7.4.1 Estimular mãe/cuidador a proporcionar carinho à criança durante 
a higiene 

1.7.4.2 Estimular o auto cuidado corporal 

1.7.4.3 Reforçar as orientações para mãe/cuidador quanto a lavagem 
das mãos antes e depois do manuseio do bebê 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.1 Oxigenação 
1.1.2 Respiração 
alterada 

1.1.2.1 Observar freqüência, ritmo e padrão respiratório, irritabilidade, 
palidez, cianose, tosse, obstrução nasal e outros 

1.1.2.2 Avaliar batimentos de asa de nariz, movimentos torácicos e 
retrações musculares supraclaviculares e intercostais 

1.1.2.5 Providenciar oxigenoterapia a depender da avaliação realizada 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.3 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.3.1 Encaminhar para consulta médica 

1.14.3.2 Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento de 
acordo com a idade da criança 

1.14.3.3 Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os 
contatos com a criança 

1.14.3.4 Investigar a expectativa da mãe/cuidador frente ao 
desenvolvimento da criança em relação a idade 

1.14.3.6 Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança 

1.14.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

1.4 Sono e 
Repouso 

1.4.2 Sono 
inadequado 

1.4.2.1 Avaliar o histórico de sono individual e familiar 

1.4.2.2 Auxiliar na identificação dos determinantes da inadequação do 
sono 

1.4.2.3 Relacionar as horas de sono e repouso com a idade 

1.4.2.4 Estimular a padronização de horários para atividades diárias 

1.4.2.5 Orientar sobre a necessidade de ambiente tranqüilo para dormir 

1.4.2.6 Orientar cuidados para contribuir com a adequação do sono: 
banho, massagem, chás, relaxamento, leitura 

1.4.2.7 Orientar quanto à redução ou eliminação da ingestão de bebidas 
estimulantes antes de dormir 

1.1 Oxigenação 
1.1.2 Respiração 
alterada 

1.1.2.3 Investigar fatores desencadeantes da alteração respiratória 

1.1.2.6 Orientar ingestão hídrica, se não houver contra-indicações 

1.1.2.4 Investigar histórico de doenças respiratórias e cardíacas 

1.1 Oxigenação 

1.1.5 Vias 
aéreas 
superiores 
permeáveis 

1.1.5.1 Orientar quanto a manutenção das vias aéreas limpas 

1.1.5.2 Constatar melhora da permeabilidade das vias aéreas superiores 
em relação a situação anterior 

1.1.5.3 Orientar quanto à importância de ambiente limpo, arejado e 
ventilado 

1.10 Percepção 
1.10.5 Atividade 
mental 
prejudicada 

1.10.5.3 Estimular atividades físicas e de lazer 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.5 
Crescimento da 
criança 
inadequado 

1.14.5.4 Identificar problemas relacionados a alimentação 

1.14.5.11 Programar monitoramento domiciliar 

1.14.5.12 Verificar a necessidade de suplementação alimentar 

1.5 Exercício e 
atividades 
físicas 

1.5.1 Atividade 
Física 
Insuficiente 

1.5.1.1 Promover discussão sobre os determinantes da insuficiência de 
atividades físicas 

1.5.1.2 Incentivar atividade física 

1.5.1.3 Incentivar interação social 

1.5.1.4 Incentivar participar de grupos comunitários 

1.5.1.6 Orientar cuidados a serem observados antes, durante e depois 
das atividades físicas 

1.5.1.7 Orientar sobre fatores de risco e benefícios à saúde associados 
a atividades físicas 

1.5 Exercício e 
atividades 
físicas 

1.5.2 Atividade 
motora alterada 

1.5.2.2 Identificar fatores desencadeantes da atividade motora alterada 
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Quadro 10 – Acionamento das necessidades psicossociais, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Cuidado domiciliar na situação 
de doença crônica”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.9 Vínculo 
mãe e filho 
preservado 

2.4.9.1 Acolher o usuário e família em suas 

2.4.9.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.9.3 Discutir as expectativas maternas a respeito do filho 

2.4.9.4 Reforçar a importância do vínculo para o desenvolvimento 
infantil 

2.4.9.5 Reforçar orientações sobre o apoio da família na continuidade da 
relação 

2.4.9.6 Programar monitoramento domiciliar 

2.4 Gregária 
2.4.6 Vínculo 
familiar presente 

2.4.6.1 Acolher o usuário e família em suas 

2.4.6.2 Manter vínculo com a família do usuário 

2.4.6.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.6.4 Parabenizar pela presença de vínculo familiar 

2.4.6.5 Reforçar a importância da manutenção do vínculo familiar 

2.5 Recreação 

2.5.1 Atividade 
recreativa 
deficiente na 
criança 

2.5.1.1 Identificar determinantes da deficiência de atividades 

2.5.1.2 Identificar recursos comunitários próximos à residência da 
criança 

2.5.1.3 Identificar o acesso à creche e escola 

2.5.1.4 Oferecer recursos comunitários que promovam atividades 
recreativas 

2.5.1.5 Orientar a mãe/cuidador para estímulo de atividades recreativas 

2.5.1.6 Programar monitoramento domiciliar 

2.7 Participação 
2.7.4 Direito de 
cidadania 
limitado 

2.7.4.1 Identificar os determinantes da limitação de cidadania 

2.7.4.2 Identificar as dificuldades de acesso aos seus direitos 

2.7.4.3 Avaliar se possuem benefícios sociais 

2.7.4.4 Apoiar o usuário na busca de benefícios 

2.7.4.5 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.4.6 Encaminhar para órgãos competentes para solicitação de 
benefício 

2.7.4.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.7.4.8 Incentivar a participação em grupos 

2.7.4.9 Favorecer o acesso a legislações de direito de cidadania 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.2 
Compreensão 
comprometida 

2.3.2.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.2.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.2.3 Selecionar as informações e repasse de forma clara e centrada 
na dúvida  presente 

2.3.2.4 Repassar as orientações divididas em etapas simples 

2.3.2.5 Orientar a utilização de recursos para aumentar a compreensão: 
listas, avisos, desenhos, calendários 

2.3.2.6 Disponibilizar as informações de forma gráfica, conforme a 
compreensão 

2.3.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3.2.9 Programar monitoramento domiciliar 

2.3.2.10 Solicitar visita da equipe para reforçar as orientações recebidas 

2.1 Segurança 
2.1.1 Risco para 
Solidão 

2.1.1.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.1.7 Incentivar a socialização e a participação em grupos 

2.1.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.2 Liberdade 
2.2.1 Tomada de 
decisão 
satisfatória 

2.2.1.1 Estabelecer escuta ativa 

2.2.1.2 Manter vínculo com o usuário 

2.2.1.3 Incentivar as potencialidades do usuário 

2.2.1.4 Fornecer informações  que subsidiem a tomada de decisão 

2.2.1.5 Reforçar a tomada de decisão nas situações cotidianas 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.1 Apoio 
familiar 
Prejudicado 

2.4.1.1 Investigar o nível de compreensão e aceitação da família sobre o 
estado de saúde atual 

2.4.1.2 Auxiliar a reflexão sobre o estado de saúde atual 

2.4.1.3 Discutir com a família sobre a sua responsabilidade com o 
paciente e seu tratamento 

2.4.1.4 Esclarecer as dúvidas sobre o estado de saúde atual 

2.4.1.5 Encaminhar a família para grupos de auto-ajuda 

2.4.1.6 Reforçar sobre a adesão ao tratamento 

2.4.1.7 Orientar a família sobre as interações medicamentosas 

2.4.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.4 Gregária 

2.4.4 
Relacionamento 
interpessoal 
comprometido 

2.4.4.1 Identificar as relações sociais do paciente e estilo de vida 

2.4.4.2Levantar suas dificuldades e potencialidades frente à situação 
relatada 

2.4.4.4 Estimular a socialização 

2.4.4.5 Estimular atividades físicas e de lazer 

2.4.4.6 Encaminhar para grupos de auto–ajuda 

2.6 Auto-estima 
2.6.1 Auto-
estima adequada 

2.6.1.2 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

2.6.1.3 Parabenizar pela situação apresentada 

 

 

Quadro 11 – Acionamento das necessidades psicobiológicas, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Sexualidade ou violência 
sexual”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.6 Sexualidade 
1.6.2 Atividade 
Sexual 
insatisfatória 

1.6.2.1 Encaminhar para equipe multidisciplinar 

1.6.2.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

1.6.2.3 Esclarecer dúvidas referentes à atividade sexual 

1.6.2.4 Identificar a importância do afeto 

1.6.2.5 Identificar os efeitos da medicação na sexualidade 

1.6.2.6 Incentivar a responsabilidade relativa ao comportamento sexual 

1.6.2.7 Investigar fatores que interferem na relação sexual 

1.6.2.8 Investigar vulnerabilidade para HIV 

1.6.2.9 Oferecer folder educativo sobre atividade sexual 

1.6.2.10 Orientar sobre atividade sexual incluindo o sexo seguro 

1.6.2.11 Orientar sobre consultas ginecológicas/urológicas anualmente 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.1 
Autocuidado 
inadequado 

1.7.1.1 Encaminhar para oficinas educativas 

1.7.1.2 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

1.7.1.3 Estimular a auto-estima da paciente 

1.7.1.4 Estimular a reflexão sobre a importância dos hábitos de higiene 
e cuidados com seus pertences 

1.7.1.5 Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável 

1.7.1.6 Estimular os hábitos diários de higiene corporal 

1.7.1.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

1.7.1.8 Investigar hábitos e costumes de higiene 

1.7.1.9 Monitorar através de visita domiciliar 

1.7.1.10 Orientar os hábitos diários de higiene corporal 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.11 Ambiente 
1.11.3 Abuso 
sexual 

1.11.3.1 Acolher a usuária conforme suas necessidades 

1.11.3.2 Apoiar a mulher vítima de violência 

1.11.3.3 Assegurar respeito aos direitos da mulher 

1.11.3.4 Atender os casos de violência contra a mulher, conforme 
protocolo 

1.11.3.5 Encaminhar para Delegacia/Hospital de Referência 

1.11.3.6 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

1.11.3.7 Estimular a confiança no atendimento prestado 

1.11.3.8 Notificar casos de violência conforme protocolo 

1.11.3.9 Orientar sobre a prevenção de DST/AIDS 

1.11 Ambiente 
1.11.2 Risco 
para violência 
doméstica 

1.11.2.1 Acionar o Conselho Tutelar 

1.11.2.2 Encaminhar para serviço de referência 

1.11.2.3 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.11.2.4 Preencher ficha de notificação da rede de proteção 

1.11.2.5 Programar monitoramento domiciliar 

1.11.2.6 Relacionar o relato do adulto com o tipo de lesão da criança 

1.11.2.7 Verificar déficit de comportamento e/ou déficit cognitivo da 
criança e dos cuidadores 

1.11.2.8 Verificar sinais de agressões físicas e psicológicas 

1.13 
Reprodução 

1.13.1 Risco 
para aborto 

1.13.1.1 Encaminhar para maternidade de referência 

1.13.1.2 Investigar o uso de drogas 

1.13.1.3 Monitorar SSVV 

1.13.1.4 Orientar sexo seguro 

1.13.1.5 Realizar visita domiciliar 

1.11 Ambiente 
1.11.4 Uso de 
álcool e outras 
drogas 

1.11.4.1 Auxiliar nas mudanças de hábitos 

1.11.4.10 Orientar os prejuízos do uso de drogas para a mãe e bebê 

1.11.4.13 Realizar visita domiciliar 

1.12 
Terapêutica 

1.12.6 Uso de 
contraceptivo 
inadequado 

1.12.6.10 Sensibilizar para uso de preservativos 

1.13 
Reprodução 

1.13.2 Gravidez 
indesejada 

1.13.2.2 Encaminhar para grupo de auto-ajuda 

1.13.2.3 Encaminhar para suporte psicológico 

1.13.2.4 Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos 

1.13.2.5 Envolver a família/pessoa significativa nos cuidados 

1.13.2.6 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

1.13.2.7 Realizar visita domiciliar 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.5 Higiene das 
genitálias 
alterada 

1.7.5.1 Encorajar verbalizações, sentimentos, percepções e medos 

1.7.5.2 Estimular o autocuidado corporal 

1.7.5.3 Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável 

1.7.5.4 Explicar os riscos à saúde devido às más condições de higiene 
pessoal e domiciliar 

1.7.5.5 Fazer exame especular 

1.7.5.6 Orientar hábitos de higiene 

1.7.5.7 Orientar uso correto do preservativo 

1.13 
Reprodução 

1.13.3 
Infertilidade 

1.13.3.2 Orientar acerca de serviços disponíveis na rede 

1.13.3.3 Orientar sobre fatores relacionados a infertilidade 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.1 
Maturidade 
feminina 
adequada 

1.14.1.1 Encaminhar para oficinas e grupos educativos 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.3 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.3.6 Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança 

1.14.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.5 
Crescimento da 
criança 
inadequado 

1.14.5.11 Programar monitoramento domiciliar 

(continua) 
 
 



 

 

295 

(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.7 Cuidado 
corporal 

1.7.6 Higiene 
oral inadequada 

1.7.6.2 Oferecer avaliação odontológica 

1.7.6.3 Orientar a necessidade de avaliação odontológica periódica 

1.8 Integridade 
cutâneo 
mucosa 

1.8.6 Integridade 
da pele 
comprometida na 
criança 

1.8.6.1 Avaliar o estado de higiene da criança 

1.8.6.2 Investigar ambiente que a criança esta inserida 

1.8.6.3 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.8.6.4 Observar a característica das lesões 

1.8.6.9 Relacionar com agravos de notificação obrigatória 

1.9 Regulação 
imunológica 

1.9.1 Estado 
imunológico 
Comprometido 

1.9.1.4 Oferecer apoio emocional 

 

 

Quadro 12 – Acionamento das necessidades psicossociais, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Sexualidade ou violência 
sexual”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.7 Participação 
2.7.2 
Enfrentamento 
inadequado 

2.7.2.1 Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades 

2.7.2.2 Identificar com o usuário situações de enfrentamento anteriores 
e estratégias de superação 

2.7.2.3 Auxiliar a reflexão sobre seu papel na família e sociedade 

2.7.2.4 Auxiliar na reflexão sobre as relações familiares 

2.7.2.5 Enfatizar a importância do diálogo e de uma relação positiva e 
de respeito entre os membros da família 

2.7.2.6 Estabelecer vínculo entre US, escola e família 

2.7.2.7 Estimular a participação em atividades sociais (ex: gincanas, 
festas típicas, etc) 

2.7.2.8 Orientar a participação em cursos extracurriculares e 
participação em trabalhos voluntários 

2.7.2.9 Orientar atividades físicas 

2.2 Liberdade 
2.2.2 Tomada de 
decisão 
comprometida 

2.2.2.1 Estabelecer escuta ativa 

2.2.2.2 Manter vínculo com o usuário 

2.2.2.3 Encorajar verbalização de sentimentos, percepções e medos 

2.2.2.4 Discutir com o usuário sobre os determinantes envolvidos na 
tomada de decisão 

2.2.2.5 Relembrar com o usuário situações anteriores e estratégias de 
superação 

2.2.2.6 Incentivar as potencialidades do usuário 

2.2.2.7 Fornecer informações  que subsidiem a tomada de decisão 

2.2.2.8 Auxiliar o usuário a estabelecer metas viáveis a curto e médio 
prazo 

2.2.2.9 Estimular a tomada de decisão nas situações cotidianas 

2.2.2.10 Identificar  rede de apoio familiar e comunitário 

2.4 Gregária 

2.4.2 
Relacionamento 
Familiar 
conflituoso 

2.4.2.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.4.2.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.2.3 Identificar determinantes do conflito familiar 

2.4.2.4 Esclarecer sobre os direitos do usuário 

2.4.2.5 Envolver família/pessoa significativa nos cuidados 

2.4.2.6 Esclarecer dúvidas sobre o estado de saúde atual 

2.4.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.2.8 Facilitar a busca de soluções que respeitem os diferentes pontos 
de vista familiar 

2.4.2.9 Programar monitoramento domiciliar 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.7 Vínculo 
familiar ausente 

2.4.7.1 Acolher o usuário e família em suas necessidades 

2.4.7.2 Identificar suas necessidades frente à situação presente 

2.4.7.3 Levantar suas dificuldades e potencialidades frente a situação 
relatada 

2.4.7.4 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.7.5 Estimular o restabelecimento dos vínculos afetivos 

2.4.7.6 Conhecer a família 

2.4.7.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.1 Segurança 2.1.4 Negação 

2.1.4.1 Buscar compreender a perspectiva apresentada 

2.1.4.2 Determinar a capacidade de tomada de decisão do paciente 

2.1.4.3 Discutir sobre experiências atuais 

2.1.4.4 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos 

2.1.4.5 Encorajar o diálogo 

2.1.4.6 Estimular a participação em grupos de apoio e lazer 

2.1.4.7 Identificar fatores precipitantes 

2.1.4.8 Identificar habilidades de enfrentamento à situação dual 

2.1.4.9 Informar sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico 

2.1.4.10 Oferecer apoio durante a fase de negação 

2.1.4.12 Orientar quanto terapêutica medicamentosa 

2.1.4.13 Usar abordagem calma e segura 

2.1 Segurança 

2.1.6 Vergonha 
presente na 
mulher vítima de 
violência 

2.1.6.1 Apoiar a paciente na resolução de problemas 

2.1.6.2 Acolher a usuária conforme suas necessidades 

2.1.6.3 Assegurar respeito aos direitos da mulher 

2.1.6.4 Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos 

2.1.6.5 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

2.1.6.6 Estimular a auto-estima da paciente 

2.1.6.7 Estimular relato de experiência nos grupos de atenção à mulher 

2.1.6.8 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.7 Prevenção 
da gravidez: 
métodos 
hormonais 

2.3.7.1 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.7.2 Identificar o método contraceptivo escolhido 

2.3.7.3 Identificar história gineco-obstétrica 

2.3.7.4 Avaliar a presença de contra-indicações ao método escolhido 

2.3.7.6 Encaminhar para consulta médica 

2.3.7.7 Monitorar adaptação ao método 

2.3.7.8 Orientar o controle de peso e pressão arterial 

2.3.7.9 Orientar as possíveis interações com outros medicamentos 

2.3.7.10 Orientar sobre ao uso do anticoncepcional oral/injetável 

2.3.7.11 Reforçar a importância do uso contínuo do método e, caso 
interrompa o uso, a necessidade de associação com método de barreira 
e/ou anticoncepção de emergência 

2.5 Recreação 

2.5.1 Atividade 
recreativa 
deficiente na 
criança 

2.5.1.1 Identificar determinantes da deficiência de atividades 

2.5.1.2 Identificar recursos comunitários próximos à residência da 
criança 

2.5.1.3 Identificar o acesso à creche e escola 

2.5.1.4 Oferecer recursos comunitários que promovam atividades 
recreativas 

2.5.1.5 Orientar a mãe/cuidador para estímulo de atividades recreativas 

2.5.1.6 Programar monitoramento domiciliar 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.2 
Compreensão 
comprometida 

2.3.2.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.2.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.2.3 Selecionar as informações e repasse de forma clara e centrada 
na dúvida presente 

2.3.2.4 Repassar as orientações divididas em etapas simples 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

  

2.3.2.5 Orientar a utilização de recursos para aumentar a compreensão: 
listas, avisos, desenhos, calendários 

2.3.2.6 Disponibilizar as informações de forma gráfica, conforme a 
compreensão 

2.3.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3.2.8 Verificar a compreensão de  das orientações realizadas 

2.3.2.9 Programar monitoramento domiciliar 

2.3.2.10 Solicitar visita da equipe para reforçar as orientações recebidas 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.4 Prevenção 
da gravidez: 
métodos de 
barreira 

2.3.4.1 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.4.2 Identificar o método contraceptivo escolhido 

2.3.4.3 Discutir a importância da decisão compartilhada com o (a) 
parceiro (a) 

2.3.4.5 Avaliar a presença de contra-indicações ao método escolhido 

2.3.4.6 Orientar quanto uso do preservativo masculino e feminino 

2.3.4.10 Reforçar a importância de usar método associado 

2.3.4.11 Monitorar adaptação ao método 

2.4 Gregária 
2.4.1 Apoio 
familiar 
Prejudicado 

2.4.1.1 Investigar o nível de compreensão e aceitação da família sobre o 
estado de saúde atual 

2.4.1.2 Auxiliar a reflexão sobre o estado de saúde atual 

2.4.1.3 Discutir com a família sobre a sua responsabilidade com o 
paciente e seu tratamento 

2.4.1.4 Esclarecer as dúvidas sobre o estado de saúde atual 

2.4.1.5 Encaminhar a família para grupos de auto-ajuda 

2.4.1.6 Reforçar sobre a adesão ao tratamento 

2.4.1.7 Orientar a família sobre as interações medicamentosas 

2.4.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.7 Participação 
2.7.3 
Enfrentamento 
ausente 

2.7.3.6 Encaminhar para serviços de apoio 

2.8 Auto-
imagem 

2.8.1 Imagem 
corporal 
Distorcida 

2.8.1.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.8.1.2 Estabelecer escuta ativa 

2.8.1.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.8.1.4 Estimular a participação em grupos de auto ajuda 

2.8.1.5 Estimular o autocuidado corporal 

2.8.1.6 Estimular atividade física e de lazer 

2.8.1.7 Investigar os fatores desencadeantes das mudanças corporais 

2.8.1.8 Orientar sobre as mudanças corporais decorrentes do ciclo de 
vida 

2.8.1.9 Programar monitoramento domiciliar 

2.1 Segurança 
2.1.1 Risco para 
Solidão 

2.1.1.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.1.2 Estabelecer escuta ativa 

2.1.1.3 Identificar com o usuário os determinantes que envolvem a 
situação 

2.1.1.4 Avaliar contexto familiar 

2.1.1.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.1.7 Incentivar a socialização e a participação em grupos 

2.1.1.8 Programar monitoramento domiciliar 

2.1 Segurança 

2.1.3 Ansiedade 
decorrente do 
estado de saúde 
atual 

2.1.3.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.3.2 Estabelecer relação de confiança com o usuário 

2.1.3.3 Identificar os determinantes da ansiedade 

2.1.3.4 Identificar a capacidade de tomada de decisão do usuário 

2.1.3.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.3.10 Programar monitoramento domiciliar 

(continua) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

298 

(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.1 Segurança 2.1.5 Tristeza 

2.1.5.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.5.2 Apoiar a mulher vitima de violência 

2.1.5.3 Apoiar o paciente em suas necessidades 

2.1.5.4 Encaminhar para grupo de auto – ajuda 

2.1.5.5 Encaminhar para grupos educativos 

2.1.5.6 Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos 

2.1.5.7 Envolver família/pessoa significativa nos cuidados 

2.1.5.8 Estabelecer relação de confiança com o paciente 

2.1.5.9 Estabelecer vínculo com o paciente 

2.1.5.10 Estimular a auto-estima do paciente 

2.1.5.11 Estimular a confiança no atendimento prestado 

2.1.5.12 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.1 
Processamento 
de informação 
limitado 

2.3.1.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.1.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.1.3 Avaliar contexto familiar 

2.3.1.4 Selecionar as informações mais importantes e repassá-las de 
forma clara 

2.3.1.5 Repassar as orientações divididas em etapas simples 

2.3.1.6 Oferecer as informações de maneira clara e centrada na dúvida 
presente 

2.3.1.7 Disponibilizar as informações através de recursos didáticos 

2.3.1.8 Estimular a participação em oficinas 

2.3.1.9 Estabelecer vínculo entre Unidade de Saúde, equipamentos 
sociais e família 

2.3.1.10 Programar monitoramento domiciliar 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.3 
Conhecimento 
insuficiente sobre 
o estado de 
saúde atual 

2.3.3.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.3.2 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.3.3 Identificar as dúvidas do usuário frente ao estado de saúde atual 

2.3.3.4 Oferecer as informações de maneira clara e centrada na dúvida 
presente 

2.3.3.5 Disponibilizar as informações pertinentes ao estado de saúde 
atual 

2.3.3.6 Estimular a participação em oficinas 

2.3.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.3.3.8 Solicitar visita da equipe para reforçar as orientações recebidas 

2.4 Gregária 
2.4.5 Vínculo 
conflituoso 

2.4.5.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.5.6 Auxiliar na identificação dos determinantes do conflito 

2.4.5.7 Estimular a comunicação interpessoal 

2.4.5.8 Estimular o amor próprio 

2.4.5.9 Encaminhar para grupos de auto–ajuda 

2.4 Gregária 
2.4.8 Vínculo 
mãe e filho 
comprometido 

2.4.8.8 Reforçar comportamentos do papel materno 

2.4.8.10 Acionar recursos comunitários 

2.7 Participação 
2.7.4 Direito de 
cidadania 
limitado 

2.7.4.1 Identificar os determinantes da limitação de cidadania 

2.7.4.2 Identificar as dificuldades de acesso aos seus direitos 

2.7.4.3 Avaliar se possuem benefícios sociais 

2.7.4.4 Apoiar o usuário na busca de benefícios 

2.7.4.5 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.4.6 Encaminhar para órgãos competentes para solicitação de 
benefício 

2.7.4.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.7.4.8 Incentivar a participação em grupos 

2.7.4.9 Favorecer o acesso a legislações de direito de cidadania 
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Quadro 13 – Acionamento das necessidades psicobiológicas, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Necessidade identificada no 
domicílio”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.1 Oxigenação 
1.1.3 Risco para 
dispnéia na 
criança 

1.1.3.11 Verificar temperatura corporal 

1.1.3.2 Investigar condições de moradia 

1.1.3.4 Investigar histórico de doenças respiratórias 

1.1.3.6 Orientar mãe/cuidador a observar sinais e sintomas de piora do 
quadro: dificuldade de ingestão, cianose, gemência, prostração, febre 

1.1.3.8 Orientar mãe/cuidador quanto à manutenção das vias aéreas 
limpas 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.3 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.3.1 Encaminhar para consulta médica  

1.14.3.2 Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento de 
acordo com a idade da criança  

1.14.3.3 Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os 
contatos com a criança  

1.14.3.4 Investigar a expectativa da mãe/cuidador frente ao 
desenvolvimento da criança em relação a idade  

1.14.3.5 Investigar possibilidade de negligência à criança  

1.14.3.6 Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança  

1.14.3.7 Programar monitoramento domiciliar  

1.2 Hidratação 
1.2.1 Ingestão 
hídrica adequada 

1.2.1.2 Reforçar ao usuário/cuidador sobre a ingestão de líquidos 
habitualmente, especialmente água 

1.2 Hidratação 
1.2.2 Risco para 
desidratação 

1.2.2.1 Investigar fatores desencadeantes do comprometimento do 
estado de hidratação como: vômitos, diarréia e hipertermia 

1.2.2.2 Investigar aceitação de líquidos 

1.2.2.3 Propor plano de reidratação conforme necessidade do usuário 

1.2.2.4 Orientar a administração de Terapia de Reidratação Oral  

1.2.2.5 Orientar o usuário/cuidador a procurar a US na presença de 
sinais de alerta para desidratação  

1.3 Nutrição 

1.3.6 Ingestão 
Alimentar 
comprometida 
via sonda 

1.3.6.1 Identificar o tipo da sonda utilizada 

1.3.6.2 Inspecionar o posicionamento e fixação da sonda 

1.3.6.3 Identificar o tipo de alimentação utilizada 

1.3.6.4 Orientar os cuidados gerais em relação a infusão alimentar 
(gotejamento, temperatura e quantidade) 

1.3.6.5 Orientar o preparo da alimentação 

1.3.6.6 Orientar cuidados com a limpeza da sonda 

1.3.6.7 Orientar higiene oral 

1.3 Nutrição 
1.3.10 Risco 
para desnutrição 

1.3.10.3 Avaliar condições de moradia e ambiente familiar 

1.3.10.6 Monitorar peso corporal  

1.3.10.1 Investigar hábitos alimentares individuais e familiares 

1.3.10.4 Envolver a família no cuidado com a alimentação 

1.3.10.5 Orientar ingestão de alimentos adequados 

1.3.10.7 Verificar a necessidade de suplementação alimentar  

1.3.10.8 Programar monitoramento domiciliar 

1.3 Nutrição 
1.3.5 Ingestão 
Alimentar 
alterada 

1.3.5.1. Investigar perda ou ganho de peso 

1.3.5.2 Identificar fatores desencadeantes da perda ou ganho de peso 

1.3.5.4 Estimular a ingestão de frutas, verduras e fibras 

1.3.5.5 Orientar a adaptação da dieta ao modo de vida do usuário 

1.3.5.6 Orientar a importância da dieta fracionada 

1.3 Nutrição 

1.3.7 Ingestão 
Alimentar 
excessiva na 
criança 

1.3.7.1 Investigar hábitos alimentares individuais e familiares 

1.3.7.4 Orientar a mãe/cuidador a fornecer alimentação adequada para 
a idade da criança 

1.3.7.6 Orientar mãe/cuidador a estimular atividades físicas da criança  

1.3.7.8 Programar monitoramento domiciliar  

1.3.7.9 Agendar retorno da criança 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.3 Nutrição 
1.3.9 
Emagrecimento 

1.3.9.1 Investigar hábitos alimentares individuais e familiares 

1.3.9.3 Promover discussão sobre os determinantes do emagrecimento 

1.3.9.5 Programar monitoramento domiciliar 

1.3.9.6 Orientar ingestão de alimentos adequados 

1.3.9.7 Verificar a necessidade de suplementação alimentar 

1.3 Nutrição 

1.3.3 Ingestão 
Alimentar 
inadequada do 
lactente 

1.3.3.5 Orientar mãe ou cuidador sobre a importância do 
acompanhamento mensal na US  

1.3.3.8 Encaminhar a criança para inscrição nos Programas sociais 
disponíveis 

1.3.3.9 Agendar retorno na carteirinha da criança 

1.3 Nutrição 

1.3.4 Ingestão 
Alimentar 
inadequada do 
adolescente 

1.3.4.1 Investigar hábitos alimentares individuais e familiares 

1.3.4.3 Esclarecer a importância de uma alimentação adequada para 
família e adolescente  

1.3.4.4.Estimular a ingestão hídrica 

1.3.4.5 Orientar dieta alimentar em quantidade, freqüência e qualidade 

1.3.4.6 Orientar sobre hábitos alimentares saudáveis 

1.3 Nutrição 
1.3.9 
Emagrecimento 

1.3.9.2 Investigar aspectos epidemiológicos de patologias que 
ocasionam emagrecimento: HIV, Tuberculose e Neoplasias 

 

 

Quadro 14 – Acionamento das necessidades psicossociais, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “Necessidade identificada no 
domicílio”. Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.1 
Processamento 
de informação 
limitado 

2.3.1.10 Programar monitoramento domiciliar  

2.3.1.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.1.3 Avaliar contexto familiar 

2.3.1.4 Selecionar as informações mais importantes e repassá-las de 
forma clara 

2.3.1.7 Disponibilizar as informações através de recursos didáticos 

2.3.1.9 Estabelecer vínculo entre Unidade de Saúde, equipamentos 
sociais e família 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.3 
Conhecimento 
insuficiente sobre 
o estado de 
saúde atual 

2.3.3.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.3.2 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.3.4 Oferecer as informações de maneira clara e centrada na dúvida 
presente 

2.3.3.5 Disponibilizar as informações pertinentes ao estado de saúde 
atual 

2.3.3.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.3.3.8 Solicitar visita da equipe para reforçar as orientações recebidas 

2.4 Gregária 
2.4.6 Vínculo 
familiar presente 

2.4.6.1 Acolher o usuário e família em suas necessidades 

2.4.6.2 Manter vínculo com a família do usuário 

2.4.6.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.6.4 Parabenizar pela presença de vínculo familiar 

2.4.6.5 Reforçar a importância da manutenção do vínculo familiar 

2.4 Gregária 
2.4.8 Vínculo 
mãe e filho 
comprometido 

2.4.8.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.8.6 Encorajar o interesse da mãe para o relacionamento com a 
criança 

2.4.8.7 Orientar sobre a importância do vínculo para o crescimento e 
desenvolvimento da criança 

2.4.8.8 Reforçar comportamentos do papel materno 

2.4.8.9 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.5 Recreação 

2.5.1 Atividade 
recreativa 
deficiente na 
criança 

2.5.1.1 Identificar determinantes da deficiência de atividades 

2.5.1.2 Identificar recursos comunitários próximos à residência da 
criança 

2.5.1.3 Identificar o acesso à creche e escola 

2.5.1.4 Oferecer recursos comunitários que promovam atividades 
recreativas 

2.5.1.5 Orientar a mãe/cuidador para estímulo de atividades recreativas 

2.7 Participação 
2.7.4 Direito de 
cidadania 
limitado 

2.7.4.1 Identificar os determinantes da limitação de cidadania 

2.7.4.2 Identificar as dificuldades de acesso aos seus direitos 

2.7.4.3 Avaliar se possuem benefícios sociais 

2.7.4.4 Apoiar o usuário na busca de benefícios 

2.7.4.5 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.4.6 Encaminhar para órgãos competentes para solicitação de 
benefício 

2.7.4.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.7.4.8 Incentivar a participação em grupos 

2.7.4.9 Favorecer o acesso a legislações de direito de cidadania 

 

 

Quadro 15 – Acionamento das necessidades psicobiológicas, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “O significado do choro”. Curitiba, 
2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.11 Ambiente 
1.11.2 Risco 
para violência 
doméstica 

1.11.2.8 Verificar sinais de agressões físicas e psicológicas  

1.11.2.5 Programar monitoramento domiciliar  

1.11.2.3 Investigar possibilidade de negligência à criança  

1.11.2.4 Preencher ficha de notificação da rede de proteção  

1.11.2.1 Acionar o Conselho Tutelar  

1.11.2.7 Verificar déficit de comportamento e/ou déficit cognitivo da 
criança e dos cuidadores 

1.11.2.2 Encaminhar para serviço de referência  

1.11.2.6 Relacionar o relato do adulto com o tipo de lesão da criança  

1.4 Sono e 
Repouso 

1.4.2 Sono 
inadequado 

1.4.2.2 Auxiliar na identificação dos determinantes da inadequação do 
sono 

1.4.2.3 Relacionar as horas de sono e repouso com a idade 

1.4.2.5 Orientar sobre a necessidade de ambiente tranqüilo para dormir  

1.4.2.1 Avaliar o histórico de sono individual e familiar 

1.4.2.6 Orientar cuidados para contribuir com a adequação do sono: 
banho, massagem, chás, relaxamento, leitura 

1.4.2.7 Orientar quanto à redução ou eliminação da ingestão de bebidas 
estimulantes antes de dormir 

1.10 Percepção 1.10.1 Dor 

1.10.1.1 Acolher a usuária conforme suas necessidades 

1.10.1.4 Encaminhar para atendimento especializado 

1.10.1.5 Estimular a confiança no atendimento prestado 

1.11 Ambiente 
1.11.4 Uso de 
álcool e outras 
drogas 

1.11.4.1 Auxiliar nas mudanças de hábitos 

1.11.4.11 Orientar sobre grupos de auto ajuda: AA, ALANON 

1.11.4.13 Realizar visita domiciliar 

1.11.4.14 Solicitar o comparecimento dos familiares para 
esclarecimentos da doença 

1.11.4.3 Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas  

1.11.4.4 Estabelecer relação de confiança com a paciente  

1.11.4.5 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

1.8 Integridade 
cutâneo 
mucosa 

1.8.6 Integridade 
da pele 
comprometida na 
criança 

1.8.6.9 Relacionar com agravos de notificação obrigatória 

1.8.6.2 Investigar ambiente que a criança esta inserida 

1.8.6.3 Investigar possibilidade de negligência à criança 

1.8.6.6 Orientar a mãe/cuidador quantos aos hábitos de higiene 
compatíveis à idade da criança  

1.1 Oxigenação 
1.1.3 Risco para 
dispnéia na 
criança 

1.1.3.10 Orientar quanto à importância de ambiente arejado e ventilado 

1.1.3.11 Verificar temperatura corporal 

1.1.3.4 Investigar histórico de doenças respiratórias 

1.1.3.6 Orientar mãe/cuidador a observar sinais e sintomas de piora do 
quadro: dificuldade de ingestão, cianose, gemência, prostração, febre 

1.1.3.8 Orientar mãe/cuidador quanto à manutenção das vias aéreas 
limpas 

1.1 Oxigenação 

1.1.4 
Permeabilidade 
de vias aéreas 
superiores 
comprometida 

1.1.4.3 Investigar patologias respiratórias agudas e crônicas 

1.1.4.6 Orientar quanto a manutenção das vias aéreas limpas 

1.1.4.7 Orientar ingestão de líquidos 

1.1.4.8 Orientar quanto à importância de ambiente limpo, arejado e 
ventilado 

1.14 
Crescimento e 
desenvolviment
o 

1.14.3 
Desenvolvimento 
da criança 
inadequado 

1.14.3.2 Esclarecer mãe/cuidador sobre as fases do desenvolvimento de 
acordo com a idade da criança  

1.14.3.3 Estimular mãe/cuidador a demonstrar carinho durante os 
contatos com a criança  

1.14.3.4 Investigar a expectativa da mãe/cuidador frente ao 
desenvolvimento da criança em relação a idade  

1.14.3.5 Investigar possibilidade de negligência à criança  

1.14.3.6 Orientar mãe/cuidador a conversar com a criança  

1.9 Regulação 
imunológica 

1.9.1 Estado 
imunológico 
Comprometido 

1.9.1.2 Encaminhar para equipe multiprofissional 

1.9.1.3 Estabelecer escuta ativa 

1.9.1.4 Oferecer apoio emocional  

 

 

Quadro 16 – Acionamento das necessidades psicossociais, diagnósticos e 
intervenções de enfermagem pelos enfermeiros entrevistados, 
referentes ao estudo de caso “O significado do choro”. 
Curitiba, 2010 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 

2.4.2 
Relacionamento 
Familiar 
conflituoso 

2.4.2.3 Identificar determinantes do conflito familiar 

2.4.2.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.4.2.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitária 

2.4.2.8 Facilitar a busca de soluções que respeitem os diferentes pontos 
de vista familiar 

2.4.2.9 Programar monitoramento domiciliar 

2.4.2.4 Esclarecer sobre os direitos do usuário 

2.4.2.5 Envolver família/pessoa significativa nos cuidados 

2.4.2.6 Esclarecer dúvidas sobre o estado de saúde atual 

2.1 Segurança 2.1.5 Tristeza 

2.1.5.6 Encorajar verbalização, sentimentos, percepções e medos 

2.1.5.9 Estabelecer vínculo com o paciente 

2.1.5.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.1.5.10 Estimular a auto-estima do paciente 

2.1.5.11 Estimular a confiança no atendimento prestado 

2.1.5.12 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.1.5.3 Apoiar o paciente em suas necessidades 

2.1.5.4 Encaminhar para grupo de auto – ajuda 

2.1.5.7 Envolver família/pessoa significativa nos cuidados 

2.1.5.8 Estabelecer relação de confiança com o paciente 

(continua) 
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(continuação) 

Necessidade 
afetada 

Diagnóstico de 
enfermagem 

Intervenção de enfermagem 

2.4 Gregária 
2.4.8 Vínculo 
mãe e filho 
comprometido 

2.4.8.1 Acolher o usuário e família em suas necessidades  

2.4.8.10 Acionar recursos comunitários 

2.4.8.11 Programar monitoramento domiciliar 

2.4.8.2 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.4.8.4 Avaliar a qualidade do cuidado materno 

2.4.8.6 Encorajar o interesse da mãe para o relacionamento com a 
criança 

2.4.8.7 Orientar sobre a importância do vínculo para o crescimento e 
desenvolvimento da criança 

2.4.8.9 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.2 
Compreensão 
comprometida 

2.3.2.1 Estabelecer escuta ativa 

2.3.2.2 Manter vínculo com o usuário 

2.3.2.5 Orientar a utilização de recursos para aumentar a compreensão: 
listas, avisos, desenhos, calendários 

2.3.2.7 Identificar rede de apoio familiar e comunitário 

2.3.2.9 Programar monitoramento domiciliar  

2.3 
Aprendizagem 
(Educação à 
saúde) 

2.3.3 
Conhecimento 
insuficiente sobre 
o estado de 
saúde atual 

2.3.3.2 Estabelecer vínculo com o usuário 

2.3.3.3 Identificar as dúvidas do usuário frente ao estado de saúde atual 

2.4 Gregária 
2.4.5 Vínculo 
conflituoso 

2.4.5.2 Estabelecer relação de confiança com a paciente 

2.4.5.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo  

2.4.5.4 Levantar suas dificuldades e potencialidades frente a situação 
relatada 

2.4.5.6 Auxiliar na identificação dos determinantes do conflito 

2.7 Participação 
2.7.2 
Enfrentamento 
inadequado 

2.7.2.1 Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades 

2.7.2.2 Identificar com o usuário situações de enfrentamento anteriores 
e estratégias de superação 

2.7.2.6 Estabelecer vínculo entre US, escola e família  

2.7 Participação 
2.7.3 
Enfrentamento 
ausente 

2.7.3.1 Acolher o usuário conforme suas necessidades 

2.7.3.2 Estabelecer escuta ativa 

2.7.3.3 Encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medo 

2.7.3.4 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.3.5 Encorajar a identificação de pontos fortes e capacidades 

2.7 Participação 
2.7.4 Direito de 
cidadania 
limitado 

2.7.4.1 Identificar os determinantes da limitação de cidadania 

2.7.4.2 Identificar as dificuldades de acesso aos seus direitos 

2.7.4.5 Estabelecer um vínculo de confiança, reafirmando a 
confiabilidade e o sigilo das informações 

2.7.4.7 Programar monitoramento domiciliar 

2.7.4.9 Favorecer o acesso a legislações de direito de cidadania 
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	1 I/NTRODUÇÃO
	A proposta de observar fenômenos pela óptica da Saúde Coletiva traz em si desafios importantes. As distintas e complexas maneiras pelas quais se expressam o processo saúde-doença do indivíduo ou do coletivo requerem dos profissionais da saúde, em espe...
	O trabalho da enfermeira, assim como todo trabalho humano, tem intencionalidade e está voltado para a satisfação de necessidades. Estas por sua vez podem ser compreendidas como algo que deva ser satisfeito para que o homem mantenha sua condição de hom...
	Esse movimento acontece em nível mundial: a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Panamericana de Saúde (OPAS), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), entre outros órgãos, dedicam seu trabalho à saúde e bem estar de populações...
	Dentre as políticas de atenção à saúde da criança elaboradas pela OMS, destacam-se ações direcionadas à prevenção e combate à violência contra a criança e adolescente, políticas de promoção do crescimento e desenvolvimento saudável das crianças, cuida...
	O Departamento de Saúde e Desenvolvimento da Criança e Adolescente da OMS persegue os Objetivos do Milênio e pretende até o ano de 2015, reduzir em 2/3 a taxa de mortalidade dos menores de cinco anos, promover a saúde física e mental dos adolescentes ...
	A OPAS, escritório regional da OMS para as Américas, vem trabalhando junto aos governos na melhoria das políticas e serviços de saúde, estabelecendo parcerias e cooperação na busca do alcance de metas estabelecidas. Dessa forma, o Brasil coloca-se den...
	No Brasil, as políticas de atenção à saúde e bem estar das populações seguem as tendências mundiais, por exemplo, as diretrizes traçadas pela OMS. O Ministério da Saúde (MS) brasileiro, em sua Área Temática da Saúde da Criança e Aleitamento Materno, e...
	Entretanto, até o momento, poucas são as iniciativas suficientemente consistentes a ponto de alterar os determinantes do processo saúde doença. Isso talvez porque tais determinantes não estejam tão claros aos olhos dos sujeitos que decodificam as NS d...
	Nessa perspectiva, toma-se como cenário deste estudo a cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, que se destaca pelas políticas de saúde planejadas para atender necessidades de saúde advindas do perfil epidemiológico do município e com intuito ...
	Envolvidos nesse processo, estão os profissionais de saúde do município de Curitiba, desempenhando importante papel na execução dos programas e alcance das metas propostas. A rede de atenção básica (AB) formada pelas unidades de saúde do Município con...
	Curitiba é o primeiro município do Brasil a utilizar os resultados do inventário vocabular da CIPESC® como elemento da prática de enfermagem em saúde coletiva, através da base informatizada para a Consulta de Enfermagem (Cubas et al., 2004). Foi uma d...
	Vale destacar que a CIPESC® vem sendo utilizada desde 2004 nas consultas de enfermagem com mulheres e desde 2005 com crianças. Dispõe de uma lista de diagnósticos e intervenções de enfermagem capaz de sistematizar todas as informações da consulta, bem...
	Alguns estudos foram realizados neste cenário a fim de explorar a implantação e os primeiros resultados da utilização da nomenclatura CIPESC® Curitiba (Albuquerque e Cubas, 2005, Cubas, 2006, Albuquerque, Perotta e Balmant, 2005, Apostólico et al., 20...
	Dada sua concepção original pautada nos pilares da Saúde Coletiva, o modelo utilizado atualmente apresenta algumas contradições teóricas importantes de serem exploradas. Uma delas refere-se à Teoria de Enfermagem adotada para organizar e justificar as...
	Diante da contradição apontada e das potencialidades identificadas nos estudos anteriores, este estudo buscou responder: “o que dos diagnósticos e intervenções de enfermagem podem ser considerados reconhecimento e enfrentamento de necessidades em saúd...
	Teve por finalidade questionar o panorama atual de atenção à saúde das crianças, de modo a reconhecer as reais necessidades desse grupo. De posse desses achados será possível propor intervenções consistentes e que sejam capazes de modificar os perfis ...
	2 /JUSTIFICATIVA
	A justificativa deste estudo está apoiada em alguns conceitos e nos dados que caracterizam a temática e o problema de investigação, conforme segue abaixo.
	Define a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 que “criança é todo ser humano com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maio...
	No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece que criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e dos 12 aos 18 anos, o estatuto nomeia adolescentes. Embora a legislação brasileira estabeleça os dois grupos distintos, ambas ...
	No município de Curitiba, cenário deste estudo, os protocolos que organizam a assistência às crianças não definem a faixa etária correspondente a essa fase do ciclo de vida. Entretanto, o protocolo de atenção à saúde dos adolescentes define adolescênc...
	Conforme descreve Ariès (1981) nem sempre foi assim. As manifestações artísticas medievais até o século XII desconheciam a figura da criança. É provável que a infância não tivesse lugar naquele mundo, naquele tempo; não havia interesse, pois a infânci...
	Segundo Corsaro (2011), até mesmo para a sociologia os estudos sobre a infância configuram uma temática nova e recente. Explica o autor que as crianças são vistas pelos adultos pela perspectiva do que serão no futuro e não pelo lugar que ocupam na soc...
	As primeiras formas de atenção à criança surgiram com as instituições para abrigamento de abandonados e tiveram início na Idade Média, conforme descrevem Martins e Ferriani (2008). Eram instituições ligadas à Igreja Católica que assumiram a responsabi...
	No Brasil, as iniciativas de proteção à infância, conforme as autoras, até o século XIX estiveram permeadas por interesses econômicos, tais como a promulgação da Lei do Ventre Livre, quando os filhos de escravas foram considerados livres e abandonados...
	Após o século XIX a criança passou a ser vista como capital humano, ganhando direitos jurídicos, sociais e médicos. Houve uma transformação nas instituições de atendimento às crianças órfãs, que ainda filantrópicas passaram a ter um caráter educaciona...
	Desde então, outras ações como políticas públicas de regulação, monitoramento e enfrentamento vem sendo propostas. Destacam-se as iniciativas das organizações da sociedade civil nos diferentes âmbitos de atuação (Minayo, 2007).
	Atualmente, a agenda da OMS prevê seis pontos de atuação que são avaliados por meio do impacto dessas ações nas transformações dos perfis de saúde da população e dos povos africanos. Os seis pontos são: a) promover o desenvolvimento: conforme preconiz...
	Dados da OMS revelam que a cada ano morrem cerca de 10 milhões de crianças menores de um ano por causas evitáveis com intervenções de baixo custo. As ações da OMS com vistas a reverter este panorama estão relacionadas à melhoria da qualidade do pré-na...
	Comum aos países em desenvolvimento, os programas de assistência à saúde ainda estão centrados nos cuidados médicos hospitalares, baseados no modelo biomédico e restringem a assistência às queixas biológicas. Agravado pelo modelo de desenvolvimento ec...
	Segundo descrevem Trapé, Fujimori e Bertolozzi (2009), em 1984 foi aprovado o Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança (PAISC) com objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade de crianças até 5 anos de idade, por meio de cinco ações básicas: p...
	Atualmente, a concepção do MS é de que a saúde integral da criança é composta por cinco linhas de cuidado prioritárias que acompanham as diretrizes estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, do Pacto pela Redução da Mortalidade Mater...
	Paim et al. (2011) refazem a trajetória do sistema de saúde brasileiro, destacando alguns aspectos que culminam no panorama atual da saúde. As dimensões continentais e as desigualdades regionais e sociais, tornaram-se um importante desafio para o cres...
	Por outro lado, ressaltam os autores que as mudanças ocorridas nas condições de vida dos brasileiros resultaram em importantes alterações nas condições de saúde, nem todas favoráveis. Houve aumento da obesidade, diminuição da prática de atividades fís...
	Aliada a este panorama de políticas públicas, no Brasil, a Estratégia Saúde da Família (ESF) implementada em 1994 pelo MS, redirecionou o modelo assistencial de forma que pudesse contemplar os determinantes de condições de vida e não mais unicamente o...
	O Brasil tem figurado como um país de conquistas e vem crescendo no contexto mundial, melhorando o acesso aos cuidados em saúde. Embora o panorama político e econômico do Brasil seja favorável à consolidação do SUS como um serviço universal, justo e s...
	Questões como reconhecer e responder às NS das populações tem sido matéria de estudo de diversos autores nacionais e estrangeiros (Egry, 2009).
	Há uma diversidade de práticas para o reconhecimento e enfrentamento das NS e das vulnerabilidades da população, conforme descrevem Egry et al. (2009) em um estudo realizado no município de São Paulo. Entretanto, não há padronização ou instrumentos es...
	Diante da possibilidade de se criar e implementar novos instrumentos sobretudo sob a perspectiva da saúde coletiva, utilizando-se da determinação social do processo saúde-doença como forma de interpretar o fenômeno, é que se justifica o presente estud...
	A CIPESC® surgiu como resultado de um grande projeto nacional demandado pelo Conselho Internacional de Enfermeiras (ICN). O objetivo do ICN era elaborar um sistema que descrevesse a prática da enfermagem e que pudesse ser compartilhado mundialmente, c...
	Como resultados principais, o Projeto CIPESC® finalizado no ano 2000, identificou a variabilidade das práticas de enfermagem e gerou uma nomenclatura em saúde coletiva que permitiu a construção de uma classificação de práticas de enfermagem nesse cont...
	Prioridades tiveram que ser estabelecidas e inicialmente foram propostas as áreas temáticas de saúde da mulher e saúde da criança, como consequência do plano diretor do município que priorizava estas áreas visando a diminuição da mortalidade infantil ...
	Havia, entretanto, a necessidade de estabelecer uma Teoria de Enfermagem que fosse capaz de embasar a atenção pautando-a em valores da própria enfermagem. Sendo a força de trabalho em enfermagem do município proveniente de escolas que trabalharam a Te...
	Segundo defendem Cubas e Egry (2006, p.182), a
	Além disso, potente ferramenta de alimentação dos Sistemas de Informação do município, visto que é utilizada em um momento oportuno de reconhecimento de necessidades e identificação de determinantes do processo saúde-doença dos indivíduos e famílias: ...
	Em sua primeira versão implantada em julho de 2004, foram inseridos no sistema informatizado, 92 diagnósticos e 220 intervenções de enfermagem direcionados à saúde da mulher. Em maio de 2005, mais 28 diagnósticos e 228 intervenções para atender à saúd...
	Após a reformulação da lista de diagnósticos e intervenções, organizada por grupos de necessidades, a nomenclatura CIPESC® Curitiba permite que o profissional aponte as necessidades afetadas no indivíduo. Dessa forma, pode-se afirmar que as necessidad...
	3 /OBJETIVOS
	3.1 GERAL

	Conhecer as possibilidades e limites da CIPESC® para reconhecer e enfrentar as necessidades de saúde da população infantil.
	3.2 ESPECÍFICOS

	 Descrever o perfil demográfico e epidemiológico da população curitibana com destaque para os indicadores relativos às crianças, seu crescimento, desenvolvimento e ocorrência de violência infantil;
	 Identificar as políticas e os programas de saúde adotados pelo município e o sistema de informação em saúde;
	 Analisar o potencial da nomenclatura CIPESC® Curitiba no reconhecimento e enfrentamento das NS, a partir dos diagnósticos e intervenções;
	 Verificar as potencialidades e os limites do uso da CIPESC® na consulta de enfermagem à criança.
	4 QUADRO TEÓRICO-ME/TODOLÓGICO
	O presente estudo adotou a TIPESC como marco teórico e metodológico, utilizando-se das categorias de análise necessidades e necessidades em saúde para subsidiar a discussão e interpretação dos achados e a hermenêutica dialética como ferramenta metodol...
	A TIPESC é uma metodologia dinâmica e participativa fundamentada na visão materialista histórica e dialética de mundo. Tem como bases filosóficas a historicidade compreendida pela mobilidade da história que configura na constante transformação social ...
	Egry (1996, p.103) sintetiza a TIPESC enquanto vertente metodológica como sendo a
	As duas primeiras etapas compreendem na captação e interpretação da realidade objetiva. O fenômeno ora estudado será destacado em sua dimensão singular, sem prejuízo de reconhecimento das outras duas. A dimensão singular corresponde às expressões e re...
	As próximas etapas previstas pela TIPESC consistem na construção do projeto de intervenção, intervenção e a reinterpretação da realidade objetiva. Ainda que muitas contradições sejam evidenciadas durante a captação e interpretação da realidade objetiv...
	Finalmente, a reinterpretação da realidade objetiva é o momento de avaliação do processo, buscando identificar as mudanças ou transformações ocorridas, novas contradições, novos direcionamentos, instrumentos e estratégias. Deve ser prevista desde o in...
	Este estudo toma como dimensão singular do fenômeno estudado, as NS da população e a utilização da CIPESC®. Na dimensão particular encontram-se as formas de organização dos serviços locais e o perfil epidemiológico da população atendida por estes serv...
	Assim, o que se propõe como intervenção é, diante da realidade objetiva captada, interpretada e priorizada em sua dimensão singular, explicitar o que entende por NS das crianças sob três diferentes perspectivas (constructo teórico, nomenclatura CIPESC...
	A TIPESC admite que se recorram a outras disciplinas, teorias e conhecimentos que suportem sua operacionalização, desde que se mantenham as mesmas bases filosóficas (Egry, 1996). Este estudo recorrerá aos conceitos primordiais da saúde coletiva, às ca...
	Minayo (2003, p.84) define que a hermenêutica é a “arte de compreender textos” ou ainda “a capacidade de colocar-se a si mesmo no lugar do outro”. Adota o presente como ponto de contato entre o passado e o futuro e a despeito das diferentes tendências...
	Por outro lado, a dialética articula “idéias de crítica, de negação, de oposição, de mudança, de processo, de contradição, de movimento e de transformação da natureza e da realidade social” (Minayo, 2003, p.84). Na concepção marxista, é a “maneira din...
	Para a dialética, cada coisa é um processo que se modifica em conseqüência de um autodinamismo, em direção ao seu contrário; não é possível retornar ao estado anterior visto que as transformações em quantidade e depois em qualidade se dão sucessivamen...
	A articulação entre a hermenêutica e a dialética permite uma reflexão compreensiva e crítica da realidade social. Embora sejam teorias oriundas de diferentes escolas filosóficas e tenham em si limitações, elas complementam-se. Enquanto a hermenêutica,...
	Dessa forma, a análise hermenêutica-dialética busca “apreender a prática social empírica dos indivíduos em sociedade em seu movimento contraditório” (Minayo, 2003, p.101).
	A escolha de se utilizar a hermenêutica dialética como ferramenta para análise do material obtido nesse estudo se deu pela possibilidade de compreender criticamente a realidade social ao qual o fenômeno estudado está inserido. Para tanto, buscou-se ob...
	 busca dos dados históricos, tradição, cultura ou conjuntura que pudessem contextualizar o fenômeno;
	 admitir de antemão que os dados trazem em si racionalidade e sentido;
	 buscar as razões dos sujeitos da pesquisa para tomarem determinados posicionamentos;
	 buscar diferenças e semelhanças entre contextos dos dados e dos pesquisadores;
	 tomar o cotidiano dos sujeitos da pesquisa e cenário como parâmetro para análise;
	 questionar os motivos e as condições que levaram os sujeitos a se expressarem de uma maneira e não de outra;
	 entender os dados neles mesmos, como exercício de estranhamento;
	 utilizar o contexto histórico como alicerce da interpretação, admitindo que tanto o pesquisador como os sujeitos da pesquisa estão imersos em um tempo e um espaço cultural.
	4.1 NECESSIDADES HUMANAS BÁSICAS E NECESSIDADE EM SAÚDE

	Assim como qualquer categoria analítica, as necessidades e as NS podem ser interpretadas de diferentes formas, a depender da visão de mundo adotada. Este estudo se propõe a analisar os fenômenos sob o referencial materialista histórico e dialético. En...
	4.1.1 Necessidades Humanas Básicas

	Benedet e Bub (1998) afirmam que existe uma variedade de conceitos de necessidades e isso ocorre porque são analisadas (as necessidades) sob diferentes pontos de vista a respeito do estado da pessoa, do objetivo e do objeto da necessidade. As autoras ...
	Horta (1979, p.38) define a necessidade humana básica como um ente concreto e parte do ser humano, este seu habitáculo e os problemas de enfermagem são os sinais e sintomas por meio do qual a necessidade se manifesta.
	Segundo Mohana (1964, p.31) em quem Horta apóia-se para definir os grupos de necessidades básicas, a vida psíquica de um indivíduo acontece em três níveis distintos, porém não são separados: o nível psicobiológico, o nível psicossocial e o nível psico...
	A respeito disso, Mohana (1964, p.31-2), explica:
	Mohana (1964) afirma que o homem é capaz de realizar a sublimação, capacidade de superar as frustrações por não atingir a satisfação em um nível inferior, desde que satisfeitos um ou dois níveis superiores. Estabelece portanto, que o nível psicoespiri...
	Benedet e Bub (1998) trabalharam na formatação de uma classificação de diagnósticos com base na Teoria das NHB de Horta (1979), escolhida pela familiaridade com os estudantes e profissionais brasileiros e nos diagnósticos da North American Nursing Ass...
	4.1.2 Necessidades em Saúde

	Tomando outra perspectiva, Heller (1998, p.23) propõe uma teoria das necessidades baseando-se nos escritos de Karl Marx, adotando portanto, a visão materialista de mundo. Ressalta, entretanto, que Marx nunca definiu um conceito de necessidades.
	As compreensão e avaliação das necessidades pode ser feita sob três aspectos distintos e complementares: ontológico, ético e político (Heller, 1996). Do ponto de vista ontológico, as necessidades podem ser consideradas reais ou imaginárias, sendo as p...
	Admitir essa divisão é, portanto, admitir que as necessidades irreais nunca poderão ser satisfeitas e que as necessidades reais deverão ser atendidas. Considerando que existem mais necessidades que capacidade de satisfazê-las, deve-se em cada momento ...
	Nesse ponto entra o aspecto ético de compreensão das necessidades, não considerado quando se avalia o aspecto ontológico. Este pressupõe que toda necessidade reconhecida deve ser satisfeita. Do ponto de vista ético, nem tudo que é reconhecido é bom, p...
	Por fim, resta o aspecto político para compreensão das necessidades. Ser real e boa não é suficiente para priorizar a satisfação das necessidades. Daí resulta o sistema de necessidade, que elege uma forma de vida preferida frente a outras. Essa escolh...
	Vale ressaltar que segundo a autora, todas as formas de manipulação infringem a norma de que todas as necessidades reconhecidas e que não sejam de exploração de um homem por outro, devam ser satisfeitas (Heller, 1996).
	Outra classificação proposta pela autora para a compreensão do conceito é a histórica-filosófica-antropológica, que divide necessidades em duas categorias: necessidades naturais compreendidas como necessidades físicas ou necessárias, e as necessidades...
	Na interpretação de Marx (1844) apud Heller (1998), as necessidades físicas são biológicas ou necessidades de conservação das condições vitais, também como produto do capitalismo e possuem um caráter econômico quando se considera a capacidade de consu...
	Conclui Heller (1998), que as necessidades naturais referem-se à manutenção ou autoconservação da vida e são naturalmente necessárias porque através de sua satisfação o homem mantém sua condição de ser natural.
	Portanto, são as necessidades, uma categoria social, manifestas individualmente e situam-se entre os desejos e as carências. Os desejos são igualmente pessoais mas podem ser inconscientes e não ser totalmente verbalizados. As carências são necessidade...
	Toda necessidade refere-se a um objeto material ou atividade concreta, havendo portanto, relação dinâmica entre a necessidade e o objeto da necessidade como partes de um mesmo conjunto (Heller, 1998). As necessidade não nascem com os indivíduos mas sã...
	Surge então a necessidade de poder como a principal necessidade (necessidades alienadas), visto que a posição ocupada ou poder exercido pelo sujeito é o que determina as demais necessidades dele e dos grupos sociais que a ele se sujeitam (ditadura das...
	A alienação das necessidades, por sua vez, decorre de quatro possibilidades:
	1. O trabalho possui duplo caráter, em todas as sociedades: o trabalho abstrato e o trabalho concreto. O trabalho concreto é o meio utilizado para se alcançar a finalidade de satisfazer necessidades. Quando essa relação meio-finalidade se inverte e o produ5
	2. A posse de bens gera necessidades infinitas sem que se usufrua do objeto, mas sim se acumule valor, quantitativamente. Essa valorização do aspecto monetário do bem mostra outra inversão na relação quantidade-qualidade. Segundo os escritos de Marx analis6
	3. As necessidades se tornam pobres à medida que são reduzidas e homogeneizadas. Para as classes dominantes, isso significa reduzir as necessidades à posse e ao dinheiro, cada vez mais. Para os trabalhadores, os efeitos da redução e homogeneização resultam6
	4. A generalização filosófica do conceito de interesse demonstra o ponto de vista da sociedade burguesa. Ao se estabelecerem interesses gerais, as relações sociais se transformam ao ponto da sociedade tornar-se mera produtora de mercadorias, característica6
	Uma das estruturas essenciais ao capitalismo é a estrutura das necessidades, pois para funcionar e existir como formação social, o capitalismo deve contar com algumas necessidades impossíveis de serem satisfeitas e que se criem novas a cada dia. Estas...
	Heller (1998) discute os vários sentidos adotados para o termo necessidades sociais. Nos escritos de Marx existem alguns usos do termo, com sentidos distintos. É pertinente que se faça a diferenciação e se pontue quais são os sentidos mais utilizados.
	O uso mais comum e que implica em conseqüências para a organização das instituições políticas e administrativas é o de necessidades sociais como aquelas que estão acima dos sujeitos e suas necessidades individuais. Nem mesmo referem-se às necessidades...
	Além deste, outros sentidos do termo são adotados. Em alguns momentos, Marx referiu-se às necessidades sociais como sinônimo de necessidades dos homens socialmente progressivos ou dos homens socializados. Em um terceiro sentido, referiu-se às necessid...
	Melo-Filho (1995) baseado em Marx e Heller, explica o conceito de necessidades e suas implicações teóricas. A condição humana define-se na socialidade e trabalho, ambos ligados ao domínio da natureza pelo homem, na consciência que surge no momento de ...
	Esses conceitos levam à compreensão do conceito de necessidades. A satisfação de duas necessidades que segundo Melo-Filho (1995) é um desafio contemporâneo: “conservar a vida”, combinando sociedade/cultura e natureza e “passar por cima, saltar”, aprox...
	Pensando a saúde na perspectiva de necessidades, pode-se cair no erro de atribuir a elas o caráter de necessidade existencial. Entretanto, somente o “conservar a vida” seria considerado, excluindo-se tudo que vai além de sobreviver, compreendido pela ...
	Gonçalves (1992) define necessidades utilizando-se de alguns outros conceitos. Define homem como sendo o ser natural, que tem necessidades por ser natural, em poderes que utiliza para sobreviver e é o que o diferencia dos outros animais e tem carecime...
	Em relação às necessidades sociais, Gonçalves (1992) afirma que não podem ser confundidas com as necessidades necessárias, pois as primeiras referem-se a um conjunto de necessidades da sociedade que existem por cima dos sujeitos e são definidas por al...
	Diante do exposto, fica evidente a contradição existente entre os dois referenciais. As NHB permitem o recorte do indivíduo bem como o recorte das suas necessidades, reduzindo-as na prática, a processos isolados e marcadamente biológicos. Até mesmo as...
	5 PROCEDIM/ENTOS METODOLÓGICOS
	Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de cunho exploratório e descritivo, que se utilizou da técnica de estudo de caso para coleta de dados de fonte primária e pesquisa documental para coleta de dados de fonte secundária.
	O cenário da pesquisa foi o município de Curitiba, capital do Estado do Paraná, onde se utiliza a CIPESC® como ferramenta para as consultas de enfermagem realizadas na rede municipal de saúde, por meio de sistema informatizado que abriga o prontuário ...
	A população do estudo foi constituída pelos enfermeiros da rede municipal de saúde.
	Quanto ao número de participantes ou amostragem, Minayo (2008) esclarece que a pesquisa de abordagem quantitativa há necessidade de um critério de representatividade numérica que possibilite a generalização dos conceitos. Entretanto, na pesquisa de ab...
	Para a coleta dos dados de e análise parcial dos resultados, este estudo utilizou-se da técnica de estudo de caso. O objetivo na elaboração de estudos de caso foi verificar o uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba em consultas de enfermagem envolvendo d...
	O estudo de caso é uma abordagem compreensiva utilizada na pesquisa qualitativa, conforme descreve Minayo (2008, p. 164) e
	Embora seja uma abordagem desafiadora, conforme defende Yin (2005, p.20), seu uso “surge do desejo de se compreender fenômenos sociais complexos”.
	Chizzotti (2009) define caso como uma unidade do todo suficientemente significativa para fundamentar julgamentos e intervenções. Além de retratar uma realidade, revela aspectos múltiplos presentes em uma determinada situação. O autor resume as três fa...
	Yin (2005), aponta dois tipos de pesquisas de estudos de caso: os estudos de caso únicos e os estudos de caso múltiplos. Os primeiros trabalham com um único caso raro, extremo e decisivo suficientemente para confirmar, contestar ou estender uma teoria...
	Deve-se utilizar na sua operacionalização, a lógica da replicação, prevendo alcançar resultados semelhantes (replicação literal) ou resultados contrastantes (replicação teórica). Essa lógica de replicação é oposta à lógica de amostragem pois os estudo...
	Yin (2005) sugere algumas etapas na condução do estudo de caso. Partindo de uma teoria desenvolvida sobre o fenômeno em estudo (pressupostos teóricos) são selecionados os casos e projetada a coleta de dados. O número de casos para o estudo múltiplo, v...
	Na etapa de análise das pesquisas que utilizam estudos de caso, a qualidade é garantida quando o pesquisador baseia-se em todas as evidências encontradas, abrange as interpretações concorrentes com os achados, foca a análise aos aspectos mais signific...
	Nesse contexto, com a finalidade de escolher os casos que abrangessem os temas relevantes sobre a saúde da criança, foi realizada uma busca simples da produção científica da enfermagem na base de dados LILACS, utilizando-se os descritores saúde da cri...
	A busca foi realizada antes da escolha dos casos que seriam utilizados na coleta de dados e depois, na ocasião da análise dos dados, a busca foi atualizada e tabulada. A busca mais recente, realizada em janeiro de 2011, localizou 122 referências que f...
	A partir desta relação de temas, foi possível prosseguir na escolha dos casos para a coleta de dados.
	Os casos utilizados para o instrumento de coleta de dados são parte de dois estudos anteriores, sobre necessidades de saúde, do mesmo grupo de pesquisa: Limites e possibilidades dos sistemas de saúde locais no reconhecimento e enfrentamento das necess...
	O primeiro foi desenvolvido no município de São Paulo e contou com a participação de todos os membros de algumas equipes de PSF do distrito Capão Redondo e Butantã. Algumas unidades de saúde e equipes foram selecionadas para participar da pesquisa e r...
	O segundo projeto teve Curitiba como cenário e contou com a participação de enfermeiras da rede municipal de saúde do município, que atuam na atenção primária. Da mesma forma, às entrevistadas foi solicitado que relatassem situações cotidianas que ver...
	Todos os casos foram transcritos na íntegra, lidos e dentre eles, selecionados todos os que trouxessem situações que envolviam crianças. Em seguida, foram submetidos a tratamento conforme orienta Bourdieu et al. (2003), “aliviando” o texto dos vícios ...
	Como o número de casos relatados que envolviam crianças foi pequeno, optou-se por utilizar os casos relatados por todos os profissionais da equipe de saúde, não sendo possível priorizar os relatados apenas dos enfermeiros. Dessa forma buscou-se garant...
	Foram selecionados 16 casos que contavam situações envolvendo crianças e que foram agrupados conforme a temática predominante. Os casos semelhantes foram recompostos, gerando cinco casos bastante complexos, buscando-se abranger as temáticas mais recor...
	Ao final do processo de formatação, foram gerados cinco estudos de caso aos quais os enfermeiros deveriam selecionar diagnósticos e intervenções de enfermagem pertinentes ao relato, dispostos em uma listagem que respeitou a organização da última versã...
	Em síntese, os casos relatam os seguintes contextos:
	Caso 1 – Filhos de mulher usuária de drogas - Descreve a situação de uma família formada pela mulher e quatro filhos, que vivem com dificuldades sócio-econômicas graves. A mãe é ex-detenta, prostituta e usuária de álcool e drogas. As crianças encontra...
	Caso 2 – Cuidado domiciliar da criança na situação de doença crônica - Família negra constituída pelo casal e três filhas. Moram em um cômodo cedido e uma das crianças sofre de uma síndrome rara e degenerativa, é dependente de cuidados integrais e de ...
	Caso 3 – Sexualidade ou violência sexual? - Menina de 11 anos que procurou a unidade de saúde relatando que queria engravidar. A equipe percebe que ela está se prostituindo, descobre que tem sido violentada por membros da família desde os 9 anos de id...
	Caso 4 – Necessidade identificada no domicílio - Criança com seqüela de meningite está desnutrida em virtude das dificuldades financeiras que a família enfrenta além do despreparo da mãe, principal cuidadora, em prestar os cuidados necessários.
	Caso 5 – O significado do choro - Criança apresentando choro de pavor. Mãe relata que o pai colocou filme de terror para a criança assistir. Equipe suspeita de violência.
	A opção por apresentar estudos de casos múltiplos foi feita com base na complexidade dos relatos apresentados e diversidade de situações vivenciadas pelas famílias e profissionais. Além disso, avaliar situações focadas traria ao enfermeiro entrevistad...
	Após finalizada a escolha dos casos, seguiu-se na elaboração do instrumento para coleta de dados primários.
	Para a construção do instrumento de coleta de dados, foram percorridas várias etapas. O instrumento deveria ser construído de tal forma a permitir a aplicação aos entrevistados via web, por meio de página.
	Um especialista da área de informática e construção de websites orientou a construção do instrumento afim de torná-lo mas ágil e objetivo.
	Dentre as orientações, a necessidade de construir um instrumento prático e intuitivo, que não dependesse de conhecimentos amplos em informática por parte dos pesquisados e pudesse ser respondido no menor tempo possível, um leiaute agradável e objetivo...
	Foi elaborado um esboço em editor de texto contendo o raporte, conceituação de necessidades de saúde conforme referencial teórico adotado na pesquisa, instrumento para caracterização dos entrevistados, instruções para preenchimento do instrumento e o ...
	Além disso, foram formulados campos no instrumento para que os entrevistados pudessem assinalar outras necessidades percebidas/ reconhecidas e que não constam da base (Apêndice 3). Isso se fez necessário para que os próprios entrevistados sugerissem o...
	Nem todos os pesquisados que responderam que existiam outras necessidades, descreveram quais seriam. Foram sugeridas, no conjunto dos cinco estudos de caso, oito necessidades além das identificadas pela nomenclatura CIPESC® Curitiba, que estão descrit...
	Em uma segunda fase desse instrumento, foi proposto ao entrevistado que descrevesse sucintamente um caso vivenciado que esteja relacionado a situações de violência contra a criança (Apêndice 4). Da mesma forma, foi proposto que diagnósticos e interven...
	A última etapa consistiu em campo aberto para que o entrevistado escrevesse algo que considerasse importante para o estudo.
	Além dos contatos indicados pela SMS, o estudo utilizou-se da técnica de amostragem do tipo bola-de-neve, onde cada entrevistado indica um ou mais sujeitos para participar do estudo. Por meio desse canal, obtivemos a indicação de 11 novos endereços de...
	Esse esboço de instrumento foi submetido à teste por uma enfermeira que atua na AB, na ESF. O objetivo desse teste foi avaliar se o conteúdo do instrumento era pertinente e estava relacionado às situações vivenciadas no cotidiano da atuação do enferme...
	Da análise resultou algumas observações, tais como:
	 Os textos de e-mail, abertura, termo de consentimento e enunciados foram considerados adequados e compreensíveis;
	 Foi apontada uma ordem de relevância dos casos, diferente da ordem apresentada, considerando o detalhamento e situação descrita;
	 Foram apontados os três casos mais relevantes;
	 A etapa de descrever um caso vivenciado foi considerada como uma ótima oportunidade para recolher casos, observar condutas e posteriormente discutir em grupo;
	Como pontos positivos, o instrumento foi considerado interessante e bem estruturado. Os casos refletem o que é visto no cotidiano do atendimento em Unidades Básicas de Saúde de regiões mais carentes: famílias desestruturadas, grande quantidades de cri...
	Como ponto negativo, o instrumento foi considerado cansativo no formato apresentado (texto corrido), mas posteriormente, quando na versão final, acreditava-se que ficaria mais prático e fácil de responder.
	Não foram sugeridas alterações no instrumento, entretanto, diante dos comentários oferecidos, procedeu-se na reorganização dos casos na ordem sugerida, conforme critério de relevância para a área. Ainda assim, manteve-se os cinco casos, para que no te...
	O esboço foi encaminhado para o especialista em informática responsável pela confecção do instrumento em formato web. O site foi desenvolvido em linguagem ASP.NET, com Framework 3.5 e o banco de dados utilizado foi o MySQL 5.1.30. A área administrativ...
	Após a finalização da construção do instrumento e diversos testes realizados pela pesquisadora, o instrumento foi submetido ao teste piloto com três enfermeiros da rede municipal de Curitiba que não participariam do processo oficial de coleta de dados...
	Mantendo a mesma estrutura e conteúdo original, o instrumento foi dividido em cinco novos instrumentos, contendo dois casos cada um, e que seriam encaminhados para cinco grupos distintos de enfermeiros. Os casos foram encaminhados dois a dois para os ...
	Cada instrumento ficou com seu próprio site de gerenciamento o que permitiu o reenvio independente de cada instrumento nos casos de pouco retorno das respostas.
	Antes de ser iniciada a coleta de dados, foi encaminhado via malote da SMS Curitiba, uma carta para 412 enfermeiros da rede, contendo informações sobre a pesquisa e informando que dentro de poucos dias, cada enfermeiro receberia em seu e-mail o link p...
	Inicialmente, o link de acesso ao instrumento foi encaminhado para 220 endereços de eletrônicos, divididos nos cinco grupos, dos quais 64 mensagens retornaram após o primeiro envio por erro no endereço ou caixa de mensagem cheia. Os endereços que reto...
	Participaram da coleta de dados 28 enfermeiros que trabalham na Rede Municipal de Saúde de Curitiba, sendo 25 mulheres e 3 homens. Predominam profissionais entrevistados com idade entre 41 e 51 anos, casados ou que vivem com companheiros e que recebem...
	Embora a seleção fosse aleatória, sete dos nove distritos sanitários de Curitiba foram representados com a participação de pelo menos um entrevistado, com exceção dos Distritos da Matriz e CIC.
	Quanto ao uso da CIPESC®, 21 entrevistados responderam que utilizam a CIPESC® nas consultas de enfermagem realizadas na Unidade de Saúde e dentre esses, apenas três não receberam qualquer treinamento para o uso da ferramenta. Os demais entrevistados q...
	Como todos os enfermeiros da Rede Municipal foram convidados a participar da pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão tiveram que ser aplicados após a resposta ao instrumento. O pesquisado deveria atender, no mínimo, a dois dos seguintes requisitos:
	Todos os pesquisados que efetivamente participaram do estudo enquadraram-se nos critérios de inclusão propostos.
	Após encerrado o período de coleta de dados que foi de junho a agosto de 2010, os resultados foram tabulados em planilha Excel e submetidos à tratamento e análise com base nos referenciais adotados por este estudo.
	Embora não se trate de uma análise quantitativa estatisticamente relevante, serão apresentados alguns dados numéricos com intuito de informar resultados e proporções entre as respostas.
	Os dados secundários que constituíram a caracterização do cenário e lista de diagnósticos e intervenções da CIPESC® são oriundos de fontes documentais, tais como sites de dados epidemiológicos e estatísticos e outras publicações.
	Os dados estatísticos foram acessados por meio de páginas oficiais dos principais institutos que trabalham com dados populacionais e geográficos, tais como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e Planejamento Ur...
	Ainda que se tivesse interesse em utilizar alguma ferramenta de análise estatística de dados, a quantidade de dados gerada não justificou a adoção de tais ferramentas. A estatística tornou-se irrelevante dada a abordagem qualitativa da pesquisa. Em al...
	Todos os preceitos éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa foram resguardados. Este estudo foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP sob protocolo 829/09 e pelo Comi...
	6 /RESULTADOS E DISCUSSÃO
	6.1 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO INFANTIL DE CURITIBA E AS POLÍTICAS DE SAÚDE
	6.1.1 Perfil epidemiológico


	Por perfil epidemiológico entende-se a combinação entre os determinantes do processo saúde-doença que conformam o perfil de reprodução social e os resultados desse processo, como os potenciais de fortalecimento e desgaste aos quais os indivíduos estão...
	Estudar as NS das crianças curitibanas implica em perceber antes de tudo, em que contexto essas crianças e suas famílias produzem e reproduzem suas vidas. Daí a necessidade de buscar os fenômenos e contradições existentes na realidade objetiva que as ...
	A caracterização do cenário da pesquisa, o município de Curitiba, foi realizada seguindo-se a proposta da TIPESC em seus dois primeiros momentos que são a captação e a interpretação da realidade objetiva. Para tanto, utilizou-se o instrumento proposto...
	6.1.1.1 Organização administrativa e perfil demográfico

	Curitiba, Capital do Estado do Paraná, localiza-se na Região Geográfica Metropolitana de Curitiba e ocupa uma área de 435 quilômetros quadrados (Figura 1). É o maior município da Região metropolitana, formada por 26 municípios que ao longo dos últimos...
	Em uma área de 434,967 Km2, atualmente está dividida em nove administrações regionais (Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, CIC, Matriz, Pinheirinho, Portão e Santa Felicidade), formadas pelos 75 bairros do município (Figura 2).
	A população residente no ano 2000 era de 1.587.315 habitantes, com predominância das mulheres (52%). Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2010), a totalidade da população é considerada urbana, embora ex...
	A projeção do número de habitantes para o ano de 2009 apontou um crescimento populacional e uma distribuição por faixa etária conforme se observa na tabela abaixo. O grupo formado por crianças de 0 a 9 anos soma 248.847 crianças, que representa 13,44%...
	A pirâmide etária (Figura 3) apresenta características de populações que caminham para o envelhecimento e com visível desproporção entre homens e mulheres em idades avançadas (Brasil, 2010b).
	A densidade demográfica do município, em 2009, foi estimada em 4.197,74 habitantes/km2. Em 2008, o IPARDES (2010) apontou predomínio de habitantes com cor de pele branca (77,58%), seguida da cor parda (17,15%), cor preta (4,69%), amarela (0,36%) e ind...
	A taxa de natalidade do município vem decrescendo ao longo dos últimos 15 anos, embora o número de nascidos vivos tenha aumentado entre 2007 e 2008 em 1000 nascimentos. A taxa de natalidade do município por 1000 habitantes em 2008 foi de 13,86, pouco ...
	O número de mulheres em idade fértil (10-49 anos), estimado para o ano de 2009 foi de 622.282, representando 64,5% da população feminina no município (Brasil, 2010b).
	A taxa de crescimento anual da população curitibana estimada para o período de 2006 a 2009 foi de 1,2%, maior que a taxa do Estado do Paraná (0,9) e do Brasil (0,8) para o mesmo período (Brasil, 2010b).
	No ano de 2008, o total de nascidos vivos foi de 25.329 sendo que 3.710 (14,64%) nascimentos referem-se a mães adolescentes (IPARDES, 2010). Em 2010, dados preliminares apontam para 25.282 nascidos vivos sendo que 24,49% dos nascimentos foram consider...
	Em relação às taxas de mortalidade, no ano de 2008 a mortalidade geral foi de 5,74 óbitos para cada mil habitantes. O número difere bastante quando se verifica para o mesmo ano a taxa de mortalidade igual a 9,83 para menores de 1 ano de idade para cad...
	6.1.1.2 Condições econômicas das famílias curitibanas

	Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPUC), os dez bairro onde mais se instalaram novos estabelecimentos de indústria, comércio e serviços em Curitiba, no ano de 2009 fora: Centro, Boqueirão, Água Verde, CIC, Batel, Portão, S...
	Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílio (PNAD), no ano de 2007 na Região Metropolitana de Curitiba, 51,6% dos domicílios possuíam crianças menores de 16 anos, índice pouco acima do nacional que foi 50,5%. Do total de famílias com crianças...
	A população em idade ativa (pessoas com 10 anos ou mais de idade) no ano 2000 era de 1.328.398 habitantes, divididos em 699.706 (53%) mulheres e 628.692 (47%) homens. Entretanto, a população economicamente ativa (pessoas ocupadas ou desocupadas) total...
	Lavinas (2007) afirma que a inserção da mulher no mercado de trabalho depende de um conjunto de serviços tais como escolas, creches, saneamento básico, entre outros. Esses serviços, por sua vez, dependem de investimento público, gerando uma dependênci...
	Os principais indicadores sociais apontam para um bom desempenho do município. O Índice de Desenvolvimento Econômico para o Município (IDHM), no ano 2000 foi 0,856, ocupando a primeira posição dentre os municípios do Estado do Paraná e a 17a posição n...
	O Estado do Paraná faz uso do Índice IPARDES de Desenvolvimento Social (IPDM) que avalia a situação dos municípios paranaenses nas três principais áreas de desenvolvimento econômico e social (emprego, renda e produção agropecuária, educação e saúde). ...
	O Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI) agrega indicadores de escolaridade dos pais, cobertura vacinal e de pré-natal e acesso à educação infantil, e contribui para a formulação de políticas públicas direcionadas às crianças. Em 2004, o IDI do Bras...
	O índice de Gini mede o grau de desigualdade segundo a renda per capta dos indivíduos, representado por valores entre 0 e 1, sendo a menor desigualdade quanto mais perto de 0 e maior a desigualdade quanto mais perto de 1. O Brasil, no ano de 2009 apre...
	Outro ponto relevante que é fruto de políticas públicas é o trabalho infantil. Segundo Minayo (2007), o trabalho infantil é também uma forma de violência estrutural. A legislação brasileira proíbe que crianças menores de 14 anos trabalhem em qualquer ...
	A Região Sul do Brasil, em 2009, foi a terceira região do país em número de trabalhadores de 5 a 17 anos de idade, concentrando cerca de 16% do indicador nacional. Nessa mesma faixa etária, há uma relação de 1,6 meninos para cada menina trabalhadora (...
	Em Curitiba, a Fundação de Ação Social (FAS) é responsável pela organização da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, mas o compromisso é partilhado entre as esferas governamental, não governamental e privada, contando com a participa...
	Dentre os prejuízos do trabalho infantil está a evasão escolar e atrasos no desenvolvimento. Além disso, algumas formas de trabalho como a inserção no tráfico de drogas, forma de trabalho considerada intolerável pela Organização Internacional do Comér...
	6.1.1.3 Educação

	A rede de ensino de Curitiba estava composta, em 2009, por 870 equipamentos, dentre os quais 389 eram creches, 518 pré-escolas, 451 escolas de ensino fundamental, 194 escolas de ensino médio e 132 escolas de educação especial. Esta última, no mesmo an...
	Em relação à alfabetização, 67,1% das crianças de 5 a 9 anos e 98,9% das crianças de 10 a 14 anos estão alfabetizadas (Brasil, 2010b). Entre a população de 15 anos ou mais de idade a taxa de analfabetismo foi de 3,4, menor que o indicador do Estado do...
	A ocorrência da evasão escolar nas quatro séries finais do ensino fundamental coincidem com o elevado indicador de analfabetismo funcional para a mesma faixa etária (IPARDES, 2010).
	Ao comparar o número estimado de crianças com idade entre zero e 14 anos para o ano de 2009 e o número de matrículas oferecidas em creches, pré-escolas e ensino fundamental, constata-se um déficit de cerca de 90.000 vagas. Por outro lado, o número de ...
	Foi observado pala PNAD (IBGE, 2008) que há uma relação entre rendimento familiar e freqüência à escola. A Região Sul do Brasil apresenta uma taxa de freqüência em creches de crianças de 0 a 3 anos de idade de 40,6 nas famílias onde a renda per capta ...
	Dados fornecidos pela PNAD realizada em 2007 mostram que há uma tendência nacional de melhor qualificação das mulheres sobretudo em cursos de ensino superior. Isso também aparece nos dados referentes aos cargos de dirigentes, onde ainda que as mulhere...
	A escolaridade dos chefes de família está relacionada com o bem estar das crianças, seja pela ambiência cultural ou pelo aumento das oportunidades, potencialidades, direitos de escolha e participação nos processos de desenvolvimento possibilitados pel...
	Estudo realizado por Jobim e Aerts (2008) mostrou que há uma relação entre baixa escolaridade materna e a mortalidade infantil por causas evitáveis, sobretudo quando a escolaridade é menor que três anos. Outros autores (Geib et al., 2010) pressupõem q...
	6.1.1.4 Condições de moradia e saneamento Básico

	Em relação ao abastecimento de água, 98,6% recebem água por rede geral, 1% utilizam água de poço e apenas 0,4% utilizam outras fontes de abastecimento; 75,7% da população é atendida por redes de esgotos mas 23,9% ainda depositam os desejos residenciai...
	6.1.1.5 Perfil de morbidade e mortalidade

	Em relação à atenção hospitalar, no ano de 2009 ocorreram 159.921 internações sendo que as principais causas de internação em Curitiba, conforme capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID) foram: gravidez, parto e puerpério (14,7%), lesõ...
	As principais causas de óbitos, em 2008, foram: doenças do aparelho circulatório (30,2%), neoplasias e tumores (21,0%) e óbitos por causas externas (15,4%). Os indicadores de mortalidade por causas selecionadas indicam que em segundo lugar encontram-s...
	Dentre as causas de óbitos, as doenças do aparelho circulatório (30,2%), as neoplasias (21%) e as causas externas de morbidade e mortalidade (15,4%) são as três principais para a população curitibana. As afecções do período perinatal representam 58,7%...
	Segundo dados da OMS, as causas de mortalidade infantil para menores de 5 anos no mundo e nas Américas dividem-se em causas neonatal e pós-natal. Relacionadas ao óbito neonatal, as causas predominantes são prematuridade ou baixo peso, infecção neonata...
	Sobre a desnutrição, Benguigui, Cunha e Silva (2006, p.30) afirmam que:
	Embora os indicadores sejam elevados, desde a década de 1990 a mortalidade infantil foi reduzida em 20% principalmente devido à redução na mortalidade por diarréia e infecções respiratórias. Ainda assim, para se alcançar o que foi estabelecido nas Met...
	Observa-se que entre os países do continente Americano, o número absoluto de óbitos infantis não acompanha os indicadores. O Brasil concentra um número elevado de mortes de crianças integrando o grupo de 42 países responsáveis por 90% da mortalidade i...
	Uma ampla cobertura de pré-natal é preconizada pela OMS e referendada pela OPAS e MS como forma de evitar a mortalidade perinatal, que representa metade da mortalidade infantil no Brasil. Combinado com a cobertura vacinal, essas medidas permitem aferi...
	Entre as crianças, as principais causas de internação segundo capítulos do CID foram, para os menores de 1 ano, as afecções do período perinatal (46,7%) e doenças do aparelho respiratório (20,7%), que somaram 67,4% do total de causas de internação par...
	A cobertura vacinal em menores de 1 ano no município ultrapassa 95% para BCG, hepatite b, poliomielite e tríplice viral. Em 2009, 95,7% das crianças curitibanas estava com o esquema vacinal básico em dia (WHO, 2008).
	6.1.1.6 Equipamentos e recursos humanos em saúde

	O número total de leitos por 1000 habitantes no ano de 2009 era 3,4 em todo o município, sendo que 1,9 leitos por 1000 habitantes estavam vinculados ao SUS. Esse dado não inclui leitos complementares (Brasil, 2010b).
	A força de trabalho em saúde no município para o ano de 2009 contava com 37.400 vínculos profissionais, distribuídos nas diferentes áreas de atuação em saúde. Deste total, 21.835 (58,38%) vínculos atendiam ao SUS (Brasil, 2010b).
	Em todo o município, a força de trabalho em enfermagem era composta em 2009 por 8.508 vínculos profissionais divididos nas três categorias profissionais da enfermagem. Ressalta-se que do total de vínculos de profissionais da área de enfermagem, mais d...
	A força de trabalho em saúde no Brasil está abaixo dos indicadores internacionais. A força de trabalho da enfermagem no Brasil é de 29,1 profissionais por 10.000 habitantes enquanto o indicador das Américas é de 54,9 profissionais por 10.000 habitante...
	Considerando a população estimada pelo IBGE para 2009 e o número de vínculos no setor saúde, Curitiba apresenta uma relação de 159,5 vínculos profissionais para cada 10.000 habitantes. A relação entre médicos e habitantes chega a 78,8 vínculos de prof...
	A população do município contava em 2009 com uma cobertura de 49% pelas equipes de PACS e PSF. Este indicador apresentou crescimento entre 2004 e 2006, sobretudo pelo aumento das equipes de PSF mas vem decrescendo nos últimos três anos com a diminuiçã...
	No ano de 2010, o número de crianças inscritas no Programa de Saúde da Criança do município teve um aumento discreto em relação aos anos anteriores, exceto pela faixa etária de 6 a 9 anos enquadradas no grupo Risco ao Nascer, que apresentou um aumento...
	A rede de atenção à saúde era constituída em 2007 por 70 hospitais e clínicas e 121 Unidades Municipais de Saúde, conforme dados da SMS disponibilizados pelo IPPUC. No total, contava com 6.829 leitos hospitalares dos quais 3.771 eram vinculados ao SUS...
	Dados da SMS mostraram que em 2010 o serviço municipal contava com 763 enfermeiros, 19 técnicos de enfermagem, 2.558 auxiliares de enfermagem, 1.140 médicos, 607 odontólogos, 228 técnicos em higiene dental, 51 nutricionistas, 44 fisioterapeutas, 31 fa...
	Diante do cenário apresentado e das perspectivas de atenção à saúde da criança no Brasil e no mundo, percebe-se que a visão de mundo que orienta as ações da OMS e dos governos locais ainda não se pautam nos mesmos conceitos adotados pela Saúde Coletiv...
	No âmbito nacional, a queda acentuada dos coeficientes de mortalidade infantil (especialmente relacionada a doenças infecciosas), subnutrição infantil e estabilização dos indicadores de obesidade infantil acompanharam a diminuição das desigualdades re...
	A expansão da atenção primária e dos programas de Agentes Comunitários de Saúde (PAC) e PSF [atualmente ESF], além dos programas de transferência de renda, aumento de salários, investimentos em educação (sobretudo das mães), redução da taxa de fecundi...
	Lavinas (2007) comparou o gasto social brasileiro nos programas de transferência de renda com a provisão de serviços públicos universais, tais como habitação e saneamento. Entende a autora que esses serviços são indispensáveis à redução das desigualda...
	Apesar do crescimento dos programas, observa-se um déficit de cobertura que afeta gravemente os grupos mais vulneráveis, mostrando não ser este o melhor meio de combate à miséria, ao menos isoladamente. Como exemplo, em 2004, dos 10% mais pobres da po...
	Para as famílias que foram contempladas, a avaliação do impacto da renda dos programas não revelou melhora na cobertura dos serviços básicos mas apontou para um crescimento de 100% de domicílios dispondo de telefonia celular, que na visão da autora, a...
	Verifica-se que políticas de saúde existem, estratégias de atenção são estabelecidas em todos os momentos, direcionamentos aos serviços de saúde e outros serviços integrados também fazem parte dos planos governamentais. A própria consolidação do SUS c...
	Em Curitiba, também se reconhecem a queda dos principais indicadores e de forma bastante marcante. Curitiba encontra-se entre os municípios de melhor desempenho frente a indicadores como morbidade e mortalidade infantil, imunização, educação, além de ...
	Chaves (2010) comenta a organização do SUS em Curitiba e seus avanços, apontando que atualmente este apresenta-se como um sistema integrado, hierarquizado, regionalizado e resolutivo para as questões que emergem dos indicadores epidemiológicos. Entret...
	Isso se deve ao fato de que os dados epidemiológicos disponíveis atendem muito mais aos referenciais da epidemiologia clássica, hegemônica, que se caracteriza pelo reducionismo, ou seja, reduz as necessidades em meros fenômenos, e na definição de fato...
	6.1.2 Políticas de Saúde
	6.1.2.1 Organização dos serviços e atenção à saúde da população infantil


	A atenção à saúde da população curitibana está organizada em protocolos técnicos e manuais, disponíveis aos diferentes profissionais que integram as equipes de saúde. Ao todo, a SMS conta com 26 protocolos e manuais que regulam a assistência em saúde ...
	Dentre as principais ações realizadas em 2010 pela SMS para promover a saúde da criança, destacam-se: capacitação de conselheiros tutelares, profissionais da saúde e da educação, oficinas para tratar do tema da diminuição da mortalidade infantil, impl...
	Destacam-se os programas e protocolos relacionados direta ou indiretamente ao Programa de Saúde da Criança no município:
	 Atendimento inicial ao portador de HIV em Unidades Básicas de Saúde: embora o protocolo preconize a testagem e monitoramento de filhos de mães comprovadamente infectadas pelo HIV, não existem procedimentos específicos previstos para crianças (Curitiba, 2c
	 Crescendo com saúde: tem a finalidade de padronizar as condutas nos casos de doenças respiratórias na infância, visto que se trata da patologia que motiva 50% das consultas ambulatoriais, 25% dos internamentos e 9,5% dos óbitos de menores de 14 anos (Curc
	 Programa Mãe Curitibana – Planejamento familiar, Pré-Natal, Parto, Puerpério e Assistência ao Recém-Nascido e Protocolo de Emergências e Urgências em Obstetrícia nas Maternidades Vinculadas ao Programa: Desde março de 1999, tem como objetivo primeiro a mc
	 Rede de Proteção à criança e adolescente em situação de risco para violência: estruturada com a participação de entidades dos diversos setores que atendem crianças, essa iniciativa tem por objetivo reduzir o problema da violência infra-familiar, intervirc
	 Saúde Mental: busca orientar os profissionais da saúde para uma prática pautada pelo modelo de atenção numa visão bio-psico-sócio-espiritual, promovendo a recuperação, autonomia, reinserção social e reabilitação, além dos cuidados específicos para cada pe
	 Protocolo Integrado de Atenção à Saúde Bucal: organiza a atenção à saúde bucal na AB, estabelecendo fluxos e normas de atendimento, especialidades, ações de promoção da saúde e informações sobre cada ciclo vital (Curitiba, 2004);
	 Livro Saúde e Prevenção nas Escolas: a publicação conta sobre a experiência do programa de mesmo nome que tem por objetivo fazer a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis por meio da distribuição de preservativos nas escolas, ações de educação see
	 Manual de Fluorterapia: informativo para profissionais sobre a prática da fluorterapia em assistência individual e coletiva, para todas as idades (Curitiba, 2006b);
	 Cartilha da Criança – Meninos e meninas: traz informações sobre o nascimento da criança, orientações sobre aleitamento materno, alimentação saudável, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, informações sobre educação e violência contra a criançae
	 Protocolo do Programa de Atenção Nutricional: direcionado às pessoas com necessidades especiais de alimentação: tem o objetivo de promover a atenção nutricional e cuidados gerais a pacientes com necessidades especiais de alimentação, nas diferentes idadee
	 Programa Nascer em Curitiba: Trata-se do monitoramento das crianças com risco ao nascer e risco evolutivo, direcionando as ações como atendimento priorizado nas Unidades de Saúde e Visitas Domiciliárias que permitem ao profissional de saúde orientar a faf
	 Pacto pela Vida: Trata-se do esforço para a redução da mortalidade infantil através de um conjunto de ações compartilhadas entre a SMS e governo do Estado (Curitiba, 2011a);
	 Programa de Suplementação Nutricional: atende crianças menores de 6 meses usuárias das Unidades Básicas de Saúde que não recebem aleitamento materno por contra-indicação. É distribuída mensalmente uma fórmula láctea à base de leite de vaca, que varia conf
	A participação popular na elaboração das políticas municipais é marcada pelas Conferências Municipais de Saúde que acontecem a cada dois anos. Este processo participativo define políticas que norteiam as intervenções em saúde e atendem as necessidades...
	Dentre os aspectos relevantes encontrados por Chaves (2010, p.156) na análise dos relatórios das Conferências, destaca a autora o “caráter coletivo e individual para a promoção da saúde, prevenção e cura de adoecimentos”.
	É evidente que as ações focadas e estratégias de atenção aos agravos são indispensáveis, sobretudo em países em desenvolvimento, onde a incidências dos agravos é alta e os sistemas de saúde não estão solidamente organizados. Paralelamente, ações ampla...
	Essa concepção está expressa no discurso contido nos protocolos da SMS de Curitiba que norteiam a prática na AB. As temáticas mais freqüentes dos protocolos estão relacionadas à atenção à saúde da criança e mulher. A justificativa para a implantação d...
	Os desafios do SUS estão na esfera política e não podem ser resolvidos pela esfera técnica. Tais desafios envolvem reestruturação financeira e garantia de sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica (Paim et al., 2007).
	6.2 A NOMENCLATURA CIPESC® CURITIBA E SUAS POTENCIALIDADES

	A nomenclatura CIPESC® Curitiba proposta para substituir a primeira versão implantada foi organizada segundo os grandes grupos de necessidades previsto pela Teoria das NHB de Wanda Horta, definidas em capítulo anterior. O grupo da sistematização, além...
	Os quadros abaixo apresentam um comparativo das necessidades adotadas pelos referenciais e a nomenclatura CIPESC® Curitiba e a relação entre eles. As necessidades psicoespirituais compreendidas por Horta (1979) como necessidade religiosa ou teológica,...
	Nem todas as necessidades apontadas por Horta (1979) foram utilizadas por Benedet e Bub (1998), bem como pela nomenclatura CIPESC® Curitiba. Esta baseou-se nas duas nomenclaturas anteriores, utilizando-se diretamente de Horta (1979) para dez necessida...
	Das 25 necessidades apontadas pela nomenclatura CIPESC® Curitiba, grande parte delas está voltada ao corpo biológico do sujeito. Em algumas delas existem diagnósticos e intervenções que apontam para essa necessidade dentro de um contexto mais abrangen...
	Conforme é possível verificar em Horta (1979) e confirmaram Benedet e Bub (1998), uma das dificuldades de operacionalização da Teoria das NHB é que Horta não definiu cada uma das necessidades que apontou, gerando dúvidas nos profissionais. Diante diss...
	A nomenclatura CIPESC® Curitiba adotou como definição de cada necessidade afetada a mesma proposta por Benedet e Bub (1998). Essas definições são relevantes quando se procura compreender a abrangência das necessidades apontadas e o sentido dos diagnós...
	Entretanto, como nem todas as necessidades afetadas que constam da nomenclatura CIPESC® constam também da classificação proposta pelas outras autoras, alguns itens foram definidos neste estudo com base na literatura científica, conforme podem ser veri...
	As necessidades definidas acima demonstram claramente qual é a perspectiva da classificação: identificar focos de prática da enfermagem voltadas ao indivíduo. Dentre as necessidades psicobiológicas, estão necessidades do organismo, do indivíduo em ate...
	Uma outra questão a ser discutida é o fato de alguns diagnósticos que representam fenômenos complexos são considerados como necessidades biológicas, tais como a violência e o uso de drogas e álcool. Isso demonstra que o referencial teórico adotado par...
	A complexidade dos fenômenos sociais, sobretudo os que envolvem as crianças, é comentada por Corsaro (2011), sob uma perspectiva sociológica. Segundo o autor, a forma como a infância foi tratada ao longo da história e os modelos de socialização aplica...
	Estudos anteriores identificaram as práticas de enfermagem executadas pelos profissionais da Rede Municipal de Saúde de Curitiba (Altino, Duarte e Apostólico, 2005, Altino e Egry, 2006, Pereira e Egry, 2006, Apostólico et al. 2007, Altino et al., 2006...
	Outro estudo constatou que os profissionais utilizam 16% de sua jornada de trabalho diária em consultas de enfermagem, o que equivale a uma hora de trabalho. O mesmo estudo aponta para algumas dificuldades como a utilização de consultórios compartilha...
	Dados de 2005, últimos disponibilizados pela SMS de Curitiba acerca do uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba, mostraram que foram realizadas naquele ano um total de 239.412 consultas de enfermagem na rede municipal de saúde. Cubas (2006) constatou que ...
	Especificamente na atenção à saúde da criança, no período de agosto a outubro de 2005, foram gerados 28 diagnósticos nas consultas realizadas na área temática Saúde da Criança. Os diagnósticos que mais aparecem nesse período estão de acordo com os pri...
	Através dos diagnósticos foi possível perceber que as consultas de enfermagem em saúde da criança traziam um conteúdo de puericultura bastante grande, com destaque para os diagnósticos fortalecimento do indivíduo frente aos processos de saúde-doença (...
	Vale dizer que os diagnósticos de fortalecimento ou protetores do indivíduo, ou seja, aqueles que reforçavam uma condição positiva ou favorável no momento da consulta, apareceram com maior freqüência do que os diagnósticos que apontavam para o desgast...
	Em relação aos diagnósticos relacionados ao tema segurança, embora apareçam em uma frequência muito pequena, estiveram presentes nas consultas do período analisado do ano de 2005. De acordo com o programa Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em...
	As intervenções que mais foram escolhidas nas consultas de enfermagem são representadas pelo grande verbo Informar, sendo as intervenções de orientação as mais frequentes no período analisado, seguidas de ensinar e explicar. O segundo grande verbo mai...
	Após um período de utilização da nomenclatura CIPESC® Curitiba, alguns processos de avaliação foram realizados, com apontamento de algumas considerações acerca da avaliação e limitações da ferramenta (Cubas et al., 2010; Cubas et al., 2006):
	 Contradições identificadas na fala de enfermeiros que participaram de oficinas de avaliação, tais como o pouco uso da SAE X a SAE como forma de redirecionar e monitorar o trabalho da enfermagem, falta de diagnósticos X existência de diagnósticos que refls
	 Abrangência reduzida da classificação implantada (direcionada à saúde da mulher e criança) frente à assistência prestada pela enfermagem à população em geral;
	 Uso facultativo da nomenclatura gerando uma frequência de uso em apenas 21% das consultas realizadas em determinado período;
	No momento de implantação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem direcionados à saúde da criança, alguns dos problemas apontados foram solucionados, além da inclusão de novos diagnósticos (Egry e Cubas, 2005).
	Após um ano de implantação e uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba, foi possível avaliar o sistema e propor algumas alterações significativas. Tais alterações, entretanto, ainda não estão em funcionamento. Com base em relatórios consolidados, sugestões...
	No momento da consulta de enfermagem, o profissional deve estar instrumentalizado para reconhecer as necessidades dos indivíduos, sem contudo desvinculá-lo de sua família e do grupo social ao qual pertence. O momento da formulação do histórico de enfe...
	Conforme prevê a TIPESC (Egry, 1996), referencial teórico e metodológico utilizado neste estudo, as etapas iniciais de captação e interpretação da realidade objetiva podem ser feitas considerando-se alguns grupos temáticos. Esta abordagem permite expl...
	 trabalho: sobretudo processos, condições, riscos e inserção no mundo do trabalho dos responsáveis pelas crianças, dado que estas, em tese, não são sujeitos inseridos nos momentos de produção social;
	 ambiente físico: consideram-se desde as condições de moradia da família (espaço, propriedade, saneamento e localização), até o acesso aos recursos sociais disponíveis em sua região;
	 comunicação: as formas como a criança e sua família acessam os meios de comunicação e fazem uso deles interfere nas suas formas de viver, visto que refletem a quantidade e a qualidade da informação que a família recebe. Inclui neste subgrupo, formas de mu
	 educação: assim como a comunicação, o acesso a educação é marcante nas formas e maneiras de ampliação de consciência, seja pela educação formal, informal ou quaisquer outras fontes de obtenção de temáticas de reflexão;
	 gregarismo: este subgrupo refere-se às relações estabelecidas nos meios familiares e grupais. Trata-se do momento da vida reprodutiva, representado pela coesão ou dispersão do sujeito em relação ao seu grupo;
	 prazer: trata-se do momento de realizações reflexivas ou reiterativas, individual ou em grupo. Importa saber onde se obtém, quando e de que forma são acessadas;
	 corpo biopsíquico: funcionamento dos sistemas corporais, domínio, desgastes e respostas a estímulos;
	 alimentação: este subgrupo refere-se à alimentação como momento de reprodução social, muito mais que momento de nutrição corporal. O acesso, a qualidade, a quantidade, a produção, consumo e valores que permeiam a alimentação da criança e da família podemu
	 processo saúde-doença: problemas de saúde, hábitos culturais, valores que resultarão em um estado dinâmico e que requerem meios de resolução. Mais uma vez o acesso a esses meios é relevante para a compreensão desse subgrupo.
	De posse de informações dessa amplitude, o profissional tem condições de traçar seu plano de intervenção e propor diagnósticos e intervenções que possibilitem a alteração da condição de saúde desse indivíduo. Diferente da abordagem idealista proposta ...
	Cubas (2006) propôs uma ferramenta de apoio à tomada de decisão do profissional, que pode sintetizar a face coletiva do indivíduo por meio dos dados do prontuário eletrônico, preenchidos durante a consulta de enfermagem, relacionados a outras categori...
	Cubas (2006) concluiu que a nomenclatura CIPESC® Curitiba, ainda tem um forte direcionamento para o corpo individual porém busca romper com instrumentos de base unicamente biológica. Questões acerca do uso dos dados do prontuário foram apontados pela ...
	Por outro lado, potencialidades também foram apontadas, tais como a existência de diagnósticos e intervenções de enfermagem que apontam para processos de fortalecimento e desgaste, não só trabalhando problemas mas visibilizando potencialidades do indi...
	Para superação das contradições apresentadas por Cubas (2006) e outros resultados citados anteriormente, este estudo toma o objeto sob o referencial das NS. Para tanto, pretende-se explorar um pouco mais a operacionalização do conceito de NS, conforme...
	Na perspectiva das NS, os fenômenos tomam proporções políticas e sociais. Um simples relato de situação vivenciada por um indivíduo poderá mostrar ao profissional características do grupo ao qual ele está inserido e como aquele grupo tem lidado com ta...
	A definição de NS, sendo altamente política, complexa e carregada de valores está longe de ser uma tarefa pacífica. É por outro lado, essencial para o planejamento dos serviços de saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Decidir se a necessid...
	Schraiber e Mendes-Gonçalves (2000, p.29) relacionam necessidades com assistência e definem demanda como
	Para os autores, a produção de serviços de saúde também atua instaurando necessidades na medida em que oferecem um “cardápio” de necessidades ou mesmo definem o padrão de necessidades que a sociedade tem ou pode ter (necessidades sociais). Esse proces...
	Há dois aspectos que devem ser considerados: a satisfação das necessidades e a relação estabelecida entre trabalho em saúde e sistema de necessidades. O primeiro aproxima as NS de mercadorias com valor de troca, passíveis de manipulação social pelos i...
	Stotz (2004) discorre sobre o tema NS partindo da premissa que se tratam de uma condição que as pessoas não podem assegurar por si mesmas. Precisam recorrer a um serviço e sua origem está nas desigualdades socioeconômicas, de gênero e etnia. Por outro...
	As necessidades apresentam ainda alguns aspectos, segundo o autor: são individualmente sentidas, biológica e socialmente determinadas e satisfeitas socialmente. Embora sentidas individualmente tem sido vistas fora do contexto de relações sociais, de c...
	Dessa forma, Stotz (2004) defende que atender necessidades de saúde depende da capacidade do sistema de saúde de considerar as pessoas em seus contextos físicos e sociais, aliando estratégias intersetoriais, modos de organização ou planejamento partic...
	Cecílio (2001) diferencia NS de demanda. Para o autor, a demanda
	Sobre necessidades, o autor afirma ainda que ao procurar o serviço, o usuário traz uma “cesta de necessidades” que precisa ser traduzida pelos profissionais. Essas necessidades podem integrar os quatro grupos da taxonomia descrita apresentadas acima p...
	Campos e Mishima (2005) admitem que há uma relação entre necessidade e processo de trabalho, visto que este se instala para gerar produtos que Irão satisfazer necessidades. Propõem as autoras, uma análise do conceito de NS em um âmbito concreto-operac...
	Campos e Bataiero (2007) realizaram uma pesquisa bibliográfica para apreender como tem sido as respostas às NS após a regulamentação do SUS. Concluíram, entre outros achados, que predomina a concepção de necessidades de saúde como sinônimo de necessid...
	Campos (2009) explica que as NS são conceituadas conforme a perspectiva de quem o faz, analisando o conceito sempre sob seu interesse ou de sua classe. Dessa forma, a população, o Estado, os gestores locais, os programas de saúde sempre terão concepçõ...
	Chaves (2010) identificou quais ferramentas são utilizadas pelas enfermeiras da AB de um Distrito Sanitário de Curitiba, para o reconhecimento e enfrentamento das NS da população atendida pelas Unidades de Saúde. Dentre as que foram citadas estão: os ...
	A nomenclatura CIPESC® Curitiba não foi apontada no estudo de Chaves (2010) como uma ferramenta utilizada para reconhecer e enfrentar as NS das famílias. Pela interpretação da autora, isso pode ter decorrido da forma como as entrevistas foram conduzid...
	A CIPESC®, atualmente um instrumento utilizado na consulta de enfermagem individual, deveria estar preparada para abrigar também os diagnósticos e intervenções direcionados às famílias, de forma mais ampla e cotidiana, uma vez que as famílias são o ob...
	Se por um lado o Brasil conta com um sistema de saúde inovador, por outro lado a formação e a prática profissional estão limitadas em concepções ultrapassadas sobre o processo saúde doença e seus determinantes.
	O SUS está organizado para promover a saúde, realizar ações de vigilância, controle de vetores, educação sanitária e cuidados nos três níveis de atenção, uma AB descentralizada, com acesso universal e abrangente, responsável pelas ações de promoção da...
	Em síntese, algumas considerações podem ser feitas acerca das NS:
	 os indivíduos portam necessidades e geram demandas; essa via é dupla visto que a demanda também gera necessidades;
	 o sistema de saúde, os gestores ou os técnicos dos serviços de saúde definem necessidades sob sua própria perspectiva, percebendo o indivíduo concreto de maneira frágil e considerando como sujeito das necessidades indivíduos abstratos, necessidades atemp}
	 os serviços de saúde, seguindo as diretrizes do sistema de saúde e de seus agentes, reconhece ou não as necessidades da população; se reconhecidas, podem ou não transformá-las em demanda e serem ou não atendidas. Esse movimento também tem dupla via porqu~
	 a relação entre os sistemas de saúde, gestores, técnicos e serviços é bastante frágil. É prevista em lei por meio da participação popular e o controle social, mas nem sempre acontece de forma efetiva, favorecendo o Estado na sua condição de definidor de ~
	A figura abaixo pretende ilustrar essa síntese.
	6.3 POTENCIALIDADES DO USO DA CIPESC® NA CONSULTA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA
	6.3.1 Filhos de mulher usuária de drogas


	O Caso 1 descreve a situação de uma família que vive em área de risco para violência, moradia de favela com condições precárias de instalação e compartilhamento de terreno por membros da família. A mãe solteira não conta com ajuda de nenhum companheir...
	A leitura minuciosa do caso permite destacar diferentes aspectos em relação a esta família. A análise dos enfermeiros entrevistados gerou uma lista de diagnósticos e intervenções de enfermagem direcionadas à criança caso identificada, motivo da visita...
	Foram gerados 37 diagnósticos diferentes a partir das 11 avaliações realizadas pelos enfermeiros. Os diagnósticos apontados contemplaram 14 sub-grupos de necessidades, sendo nove psicobiológicas e cinco psicossociais. Os diagnósticos errados foram ana...
	Ainda foram apontadas 437 intervenções no total, sendo que ao unificar a listagem e excluir as repetições em virtude de mais de um profissional apontar a mesma intervenção, totalizaram 227 intervenções diferentes para a situação relatada no caso 1. Ai...
	Após a separação dos diagnósticos errados, restaram 140 intervenções de enfermagem diferentes com um total de 305 acionamentos, sendo 169 acionamentos para necessidades psicobiológicas e 136 acionamentos para necessidades psicossociais.
	A nomenclatura CIPESC® Curitiba apresenta as necessidades divididas em dois grande grupos: necessidades psicobiológicas e necessidades psicossociais. Cada uma delas contém grupos de necessidades afetadas e seus respectivos diagnósticos e intervenções ...
	 Necessidades psicobiológicas: ambiente, cuidado corporal, crescimento e desenvolvimento.
	 Necessidades psicossociais: gregária, aprendizagem (educação à saúde), participação, segurança e recreação.
	Os subgrupos nutrição, regulação imunológica, sexualidade, integridade cutâneo mucosa, terapêutica e reprodução tiveram diagnósticos selecionados mas estes não relacionavam-se com as informações fornecidas no caso, sendo analisadas juntamente com os d...
	Os mesmos dados podem ser vistos considerando-se o sujeito portador da necessidade:
	As necessidades identificadas na criança apontam para os processos biológicos vivenciados como a questão da higiene oral e corporal. Há também a percepção de que essa(s) criança(s) esteja(m) em situação de risco para violência dadas as condições de cu...
	Dentre as intervenções selecionadas e direcionadas às crianças estão aquelas relacionadas à orientação e encaminhamento para serviços de referência em odontologia, orientação da mãe e da criança quanto aos hábitos de higiene, investigação quanto ao ri...
	Questionam-se as razões pelos quais os diagnósticos relacionados à violência estão abrigados no grupo das necessidades psicobiológicas de ambiente. Este, conforme a definição proposta por Benedet e Bub (1998), diz respeito ao meio ambiente livre de ag...
	A negligência e a omissão tratadas como formas de violência, permitem a desnaturalização de atitudes de poder expressas na falta de cuidado e proteção (Minayo, 2007). Mas, embora a negligência seja caracterizada pela omissão da família e da sociedade ...
	Um estudo realizado por Roque, Ferriani e Ubeda (2008) constatou vulnerabilidades presentes em famílias onde a violência fazia parte do cotidiano. Entre tais vulnerabilidades estão aquelas relacionadas à permanência dos membros da família e seu rompim...
	Pierantoni e Cabral (2009) afirmam que a baixa escolaridade e a pobreza somados às questões de gênero e família, conformam a matriz social da violência, decorrente também da precária inserção no mercado de trabalho, baixa remuneração, sofrimento e est...
	Especificamente para a mulher também foram identificadas necessidades decorrentes de processos biológicos sendo selecionados dois subgrupos de necessidades psicobiológicas e três diagnósticos de enfermagem; dois deles relacionam-se ao uso de álcool e ...
	Os entrevistados optaram por apontar diagnósticos referentes aos processos vivenciados pela família e por todos os seus membros. Entretanto, a abordagem realizada para a mulher, por exemplo, não foi bastante ampla, visto que alguns aspectos relacionad...
	A análise qualitativa do fenômeno da violência tem revelado que as relações de gênero desiguais exacerbam as desigualdades relacionadas às classes sociais e contribuem para a precariedade da situação social das mulheres. Nesse contexto, é de se espera...
	Historicamente, à mulher tem sido atribuído o papel de cuidadora. Mesmo quando ela assume o trabalho no espaço público, o trabalho doméstico e do cuidado dos filhos não deixa de ser atribuição feminina. Esta situação pode explicar o fato da mãe ser a ...
	No ato de cuidar encontram-se os signos do processo de socialização, realizado de forma prioritária pela família. Esse processo inclui o ensino dos padrões de conduta aceitos pela sociedade e a punição dos comportamentos não aceitos. Porém, no context...
	Ao buscar identificar os motivos que levam as mulheres que vivem em um contexto de álcool, drogas e violência a agredir seus filhos, Bittar e Nakano (2011) puderam destacar que existe algo em comum na trajetória de vida das entrevistadas: aspectos com...
	Essa abordagem justifica a necessidade de intervenções também junto aos agressores, entendendo que estes também sofrem as conseqüências das relações sociais e desigualdades durante toda sua formação enquanto pessoa.
	Curitiba dispõe de um Protocolo de atenção à mulher em situação de violência que prevê algumas medidas de proteção e acompanhamento das mulheres que vivem no contexto de violência. Diferente da Rede de Proteção, a Rede de Atenção não prevê a violência...
	Se por um lado, a notificação é um passo importante para a visibilidade e a quebra do ciclo de violência intra-familiar que acomete a sociedade, medidas de promoção de relações eqüitativas de gênero e geração são fundamentais para a prevenção e enfren...
	Para a situação do grupo familiar, todos os diagnósticos selecionados correspondem às necessidades psicossociais, nos grupos gregária e participação. Foram selecionados sete diagnósticos sendo que seis diagnósticos são relacionados à necessidade de gr...
	Da mesma forma que a criança nem sempre foi compreendida como é hoje, a constituição da família e seu conceito também sofreram modificações ao longo da história. A família passou a ter a constituição nuclear no momento em que a criança deixou o anonim...
	O conceito de família tem se modificado paralelamente às transformações dos modos de produção social com marcante interferência dos aspectos culturais de uma dada formação social (Engels (1984) apud Egry, 2000)
	Martins e Ferriani (2008, p.9) adotam o conceito de família como “unidade funcional em que ocorrem dinâmicas de relações, entre seus membros, simétrica ou assimétrica, marcadas ou não por desigualdades e subordinações”, entendendo que esta concepção f...
	Melo, Tonete e Silva (2009) defendem que na atenção à saúde da criança, os valores e interesses da família são de fundamental importância na construção de um olhar prático. A prática da enfermagem tem se baseado na perspectiva da integralidade, humani...
	Mazza (2007) constatou que as agências de socialização se referem às famílias como incapazes, com uma conduta tida como comodista ao não corresponderem às solicitações das instituições. Ainda, imputam-lhe falta de habilidade para serem pais, desde a d...
	As ações para satisfazer necessidades devem incorporar tecnologias leves, buscando a emancipação e trabalhando com os diferentes sujeitos, em seus espaços de produção de poder. As intervenções devem portanto, favorecer a autonomia das decisões familia...
	A nomenclatura CIPESC® Curitiba foi planejada para instrumentalizar o enfermeiro nas consultas realizadas individualmente. Através deste estudo foi possível perceber que o profissional buscou formas de expressar o contexto familiar, ainda que os diagn...
	De fato, a consulta de enfermagem é realizada para cada indivíduo bem como o prontuário eletrônico também é individual. Ao explorar uma situação familiar, os entrevistados apontaram diagnósticos e intervenções para os diferentes membros da família que...
	Cabe portanto, não só uma crítica ao prontuário eletrônico que não permite a abordagem familiar (seguindo inclusive preceitos do SUS e da ESF), como também à nomenclatura CIPESC® Curitiba que não possibilita ao profissional nenhuma flexibilidade para ...
	Outros diagnósticos que foram selecionados, talvez pela sua formatação não apontar quem é o sujeito avaliado, deixam dúvidas em relação a isso, podendo se referir à mulher, à criança ou mesmo à família. Não permitem identificar ao certo quem é o sujei...
	A respeito da definição de intervenções, Benedet e Bub (1998) preconizam que as intervenções devem definir quem, o que, onde, quando e a freqüência das ações a serem realizadas. Vale ressaltar que as intervenções propostas devem estar direcionadas aos...
	Dentre os diagnósticos escolhidos, alguns não tem relação com a realidade objetiva visto que a descrição do caso não traz informações suficientes para indicar se o diagnóstico é aplicável ou não. Por exemplo, o caso cita que é uma família onde ocorre ...
	Das 33 intervenções geradas no subgrupo aprendizagem, 27 referem-se aos diagnósticos de prevenção de gravidez e foram as mais acionadas para este sub-grupo de necessidades. Considerados como diagnósticos errados por não haver no relato dados suficient...
	Os diagnósticos de crescimento e desenvolvimento inadequados foram considerados errados pois o relato não descreve parâmetros de crescimento e nem características do desenvolvimento das crianças. As intervenções, entretanto, mostram que o objetivo do ...
	As necessidades de nutrição e hidratação geraram diagnósticos de enfermagem sem que o relato apontasse dados que justifiquem a escolha ou o julgamento aplicado ao diagnóstico. As orientações são direcionadas para a orientação da mãe sobre os cuidados ...
	Os grupos das necessidades de integridade cutâneo mucosa, apontando trauma na pele e integridade comprometida e a necessidade de regulação imunológica com os diagnósticos de estado vacinal atrasado e estado imunológico comprometido também foram aciona...
	Os resultados deste e dos demais estudos de caso mostraram a ocorrência de diagnósticos que não se relacionam com informações do relato. Alguns, podem ser interpretados como a busca por intervenções do âmbito da promoção da saúde. Outros apontam para ...
	Benedet e Bub (1998, p.21) apontam a dificuldade no desenvolvimento das etapas do processo de enfermagem, que em geral suprimem a fase do diagnóstico. Como conseqüência, as prescrições de enfermagem deixam de priorizar cuidados e perdem a finalidade d...
	Heller (1998) fala sobre a priorização de necessidades uma vez que não é possível satisfazer todas. Segundo o referencial das necessidade em saúde, essa priorização acaba sendo atribuída às estruturas de poder que elegem dentre tantas, as necessidades...
	Por outro lado, os profissionais que vivenciam o cotidiano das necessidades, embora nem sempre as reconheçam como tal, sofrem os dilemas éticos que os colocam em situação de impotência frente a certos fenômenos. Frente à possibilidade de ofertar inter...
	Alguns erros podem acontecer durante as etapas do processo de enfermagem, relacionados à coleta imprecisa de dados do usuário, inexperiência do profissional e falta de conhecimentos. Sobretudo a interpretação equivocada de informações, que irá gerar d...
	Horta (1979, p.35), referencial bastante utilizado para embasar o processo de enfermagem, define-o como uma metodologia de trabalho fundamentada no método científico que permite à enfermagem atuar eficientemente e dividido em fases interrelacionadas e...
	Para Silva, Nóbrega e Fontes (2007), é no momento da coleta de dados que se identifica a visão de mundo adotada pelo enfermeiro e o referencial teórico em que se apoiará no momento do cuidado. Além disso, não se trata de um momento estático e nem rest...
	Bachion, Ramos e Antunes (2010) ressaltam a importância da sistematização e do uso de terminologias próprias da enfermagem. A SAE organiza e planeja as ações de enfermagem com base em uma lógica, além de executar, supervisionar e gerenciar as ações, a...
	Dessa forma, não se pode oferecer intervenção sem que o diagnóstico seja pertinente visto que os resultados não modificarão o estado anterior apontado. Para o diagnóstico de ingestão alimentar excessiva na criança e trauma na pele, foram selecionadas ...
	Uma hipótese para a escolha de tantos diagnósticos e intervenções errados é que algumas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças fazem parte dos protocolos e manuais utilizados pelo município, ainda que estes estejam baseados na teoria do ris...
	Ainda assim, não são todo os diagnósticos e intervenções escolhidos que permitem essa interpretação pois alguns não retratam uma perspectiva de promoção ou prevenção (Ex: Investigar possíveis reações vacinais anteriores, encaminhar para consulta médic...
	Outra hipótese para a ocorrência dos erros de diagnóstico está na deficiência da formação do profissional para o conteúdo científico, processo de enfermagem e saúde coletiva. Isso reforça a tese de que a nomenclatura CIPESC® Curitiba não pode ser vist...
	6.3.2 Cuidado domiciliar da criança na situação de doença crônica

	O relato procurou mostrar uma situação familiar de vulnerabilidades relacionadas à etnia, inserção social e presença de doença crônica em uma das crianças. O uso freqüente de oxigênio, a necessidade de cuidados constantes da criança, a mãe como única ...
	A análise de 12 enfermeiros gerou uma lista de 35 diagnósticos de enfermagem, sendo 24 referentes às necessidades psicobiológicas e 11 referentes às necessidades psicossociais. Após a exclusão dos diagnósticos errados, restaram 10 diagnósticos de nece...
	Foram selecionadas 175 intervenções de enfermagem e acionadas 341 vezes no total. Deste, 111 são referentes às necessidades psicobiológicas, acionadas 233 vezes e 64 intervenções foram acionadas 109 vezes no grupo das necessidades psicossociais.
	Após a separação dos diagnósticos errados, somaram-se 226 acionamentos em 109 intervenções de enfermagem diferentes. Deste número, 128 acionamentos correspondem a 51 intervenções propostas para satisfação das necessidades psicobiológicas e 98 acioname...
	Tanto as necessidades psicobiológicas quanto as necessidades psicossociais foram identificadas no relato apreciado. As necessidades e grupos de necessidades afetadas foram:
	Necessidades psicobiológicas: oxigenação, percepção, crescimento e desenvolvimento, sono e repouso, exercícios e atividades físicas e cuidado corporal.
	Necessidades psicossociais: segurança, liberdade, aprendizagem, gregária, recreação, auto-estima e participação.
	As necessidades psicobiológicas de terapêutica, hidratação, nutrição, integridade cutâneo mucosa e regulação imunológica, foram selecionados pelos entrevistados mas seus diagnósticos não correspondem aos dados apresentados no caso, sendo separados par...
	O relato corresponde a uma situação familiar, ainda que o foco principal seja uma das crianças da família que tem uma doença crônica e é dependente de cuidados integrais. Dessa forma, foram selecionados diagnósticos onde se verifica que a criança é po...
	Dentre os diagnósticos que se referem à criança, predominam aqueles relacionados às necessidades psicobiológicas, em decorrência do estado de saúde apresentado. Apenas um diagnóstico psicobiológico representa um aspecto positivo e de fortalecimento do...
	As intervenções propostas, de maneira geral, visam orientar a mãe, principal cuidadora, para os cuidados com a criança. Poucas intervenções visam modificar a rotina da criança de forma a estimular seu desenvolvimento. Foi previsto o monitoramento fami...
	Em relação à necessidade de oxigenação, dado presente no relato pelo uso constante de oxigenoterapia pela criança, as intervenções relacionam-se com observação do padrão respiratório e orientação à mãe de cuidados específicos para evitar a dispnéia, c...
	Conforme descreve o caso, a criança sofre de uma síndrome degenerativa e progressiva, o que acarretou ao longo do tempo em grande comprometimento do seu desenvolvimento, inclusive relatando que a criança não interage. Apontar que a criança não pratica...
	As necessidades do corpo biológico dessa criança são evidentes e isso direcionou o acionamento dos diagnósticos e intervenções. Entretanto, alguns diagnósticos que apareceram nos resultados indicam que o profissional pode reconhecer situações de forta...
	Quanto à necessidade de práticas recreativas exposta pelos entrevistados, cabe ressaltar a necessidade de acompanhamento profissional para um desempenho e alcance de metas propostas. Sendo a criança portadora de uma doença crônica degenerativa, as ati...
	Siqueira et al (2009) defendem a estratégia de incluir profissionais de saúde que possuam conhecimento específico em atividade física, como o educador físico, nas equipes de saúde das unidades básicas. Isso permitiria tanto a qualificação da equipe co...
	Neves e Cabral (2008) estudaram a fragilidade clínica e vulnerabilidade social das crianças com necessidades especiais de saúde, seja em decorrência de problemas perinatais, Congênitos ou adquiridos. As crianças com necessidades especiais de saúde dem...
	Concluem as autoras que o cuidado da criança com necessidades especiais de saúde “envolve cuidados singulares de natureza complexa, contínua e intensa. As cuidadoras familiares fazem um esforço sobre humano para suprir as demandas das crianças [...]. ...
	A permanência hospitalar longa e as reinternações elevam os custos do SUS e aumentam os riscos do paciente contrair infecções e outras patologias. Nessa perspectiva, o cuidado domiciliar configura-se em uma forma de proporcionar melhor qualidade de vi...
	Os cuidados domiciliares que a mãe da criança dispensa a ela deverão ser acompanhados pela equipe de ESF, que dentre suas atribuições deve oferecer atenção aos usuários em cuidados domiciliares, por meio das ações de promoção, prevenção e recuperação ...
	Os enfermeiros que atuam na ESF realizam um grande número de atividades pelas quais demonstram envolvimento, sobretudo em relação às atividades do âmbito técnico. Porém, ainda assumem uma postura tímida frente à realidade em que se inserem. Essa práti...
	Heller (1996) fala sobre a alienação do trabalho que, dentre outros aspectos, pode decorrer da generalização dos interesses o que torna a sociedade mera produtora de mercadorias. No caso dos serviços de saúde, a atenção às NS é reduzida ao atendimento...
	Há pouco mais de uma década vem se discutindo no cenário nacional e internacional os conceitos e relevância da promoção à saúde. Essa discussão teve início em 1986 com a I Conferência Mundial de Promoção à Saúde, momento em que foram discutidos os det...
	Alguns diagnósticos selecionados referem-se à mãe da criança e exceto pelo diagnóstico sono inadequado, todos os outros referem-se a necessidades psicossociais. Embora tenha-se identificado que a mulher está segura de sua decisão de cuidar da criança ...
	A necessidade de auto estima foi acionada por meio do diagnóstico de enfermagem auto estima adequada. Este diagnóstico é pertinente com o caso relatado, no que se refere às escolhas e à confiança da mulher em suas idéias embora não exclua a necessidad...
	Baseando-se em diversos autores, Borsa e Nunes (2011) afirmam que a cultura da família ocidental atribui prioritariamente o cuidado doméstico e da prole à mulher. É esperada uma dedicação intensa oriunda do amor incondicional aos filhos, o que lhes pe...
	Os diagnósticos apresentados para o grupo familiar são todos relacionados às necessidades psicossociais. Foram apontados três diagnósticos sendo um de fortalecimento (vínculo familiar presente) e outros dois apontando o direito de cidadania da família...
	Minayo (2007) descreve a violência estrutural como a forma relacionada aos processos sociais, políticos e econômicos que perpetuam a fome, a miséria, a desigualdade social, de gênero, de etnia, de geração. É a base das demais violências e se perpetua ...
	Assim como os outros estudos de caso, este também apresentou alguns diagnósticos errados. O caso não traz informações sobre o estado vacinal da criança, sobre como se dá a alimentação, ingestão de líquidos, uso ou não de sonda gástrica pela criança e ...
	Entre os diagnósticos errados, alguns são contraditórios entre si, conforme ilustrado abaixo:
	O relato não faz traz elementos para que nenhum desses diagnósticos pudessem ser escolhidos, sobretudo em relação ao uso de sonda e quanto ao estado imunológico da criança. Não só houve erro na escolha do diagnóstico como também na interpretação dos d...
	6.3.3 Sexualidade ou violência sexual?

	Trata-se da história de uma menina de 11 anos que procura a unidade de saúde para realizar testes de gravidez, e relata à profissional que quer engravidar. Não existe um bom relacionamento entre a menina e a mãe. Na consulta com o médico, este prescre...
	A análise dos 13 enfermeiros que trabalharam com este caso identificou necessidades relacionadas à criança, à mãe e alguns diagnósticos considerados errados.
	No total, foram gerados 37 diagnósticos de enfermagem sendo 16 relacionados às necessidades psicobiológicas e 11 relacionados às necessidades psicossociais. Excluindo-se os diagnósticos errados, as necessidades psicobiológicas foram representadas por ...
	As intervenções de enfermagem foram acionadas 527 vezes entre 239 diferentes intervenções. Após separados os diagnósticos errados, as intervenções somaram 265 acionamentos em 139 diferentes intervenções.
	Os dois grupos de necessidades foram identificados sendo que as necessidades psicossociais predominaram em relação às psicobiológicas, As primeiras foram representadas por 7 grupos de necessidades afetadas e as segundas, por 4 grupos:
	 Necessidades psicobiológicas: ambiente, terapêutica, crescimento e desenvolvimento e sexualidade.
	 Necessidades psicossociais: segurança, liberdade, aprendizagem, gregária, participação, recreação e autoimagem.
	 Os grupos de necessidades de reprodução, cuidado corporal, integridade cutâneo mucosa e regulação imunológica foram também selecionados sem que os diagnósticos tivessem base no relato.
	Os diagnósticos referentes à criança contemplaram 11 grupos de necessidades afetadas com predomínio das necessidades psicossociais. Dentre os diagnósticos estão alguns que demonstram as condições da criança para enfrentar a situação apresentada, tais ...
	As intervenções propostas para satisfação das necessidades psicossociais estão relacionadas ao acolhimento, escuta e encorajamento e incentivo às potencialidades da criança, discussão das experiências, estabelecimento de vínculo, identificação de rede...
	Os pesquisados entenderam que há comprometimento da necessidade de participação da criança do caso apresentado, que se demonstra pelo enfrentamento inadequado ou ausente. Apenas um pesquisado avaliou que existe uma limitação no direito de cidadania. A...
	Para a necessidade de gregária, foram selecionados quatro diagnósticos bastante semelhantes que retratam conflitos familiares, sendo três deles específicos sobre o vínculo. Assim como os diagnósticos são semelhantes, algumas intervenções são semelhant...
	A necessidade de liberdade mostra claramente os processos de desgaste aos quais a criança está submetida. Era de se esperar que a tomada de decisão estivesse comprometida visto que o caso relata a situação de uma criança decidindo sobre maternidade, v...
	Também houve referência à necessidade de auto imagem, apontada pelos entrevistados pelo diagnóstico de Imagem corporal distorcida. Além das alterações esperadas e próprias do ciclo de vida, a criança (ou pré-adolescente) pode estar sofrendo com as con...
	A necessidade de aprendizagem foi acionada por meio de cinco diagnósticos sendo que um deles foi separado no grupo de diagnósticos errados. Os demais, visam a prevenção da gravidez e esclarecimento sobre a necessidade do uso de contraceptivos. Aponta ...
	A necessidade de segurança trouxe diagnósticos que apontam para processos de desgaste que a criança pode estar apresentando, como conseqüência de uma situação de violência que vem sendo submetida. Percebe-se que o diagnósticos relacionado à violência ...
	Ainda que tenham sido considerados como diagnósticos relacionados à criança, alguns deles destacam-se pelo viés que causaram na análise do caso. Um dos diagnósticos mais acessados foi atividade sexual insatisfatória, relacionada a uma situação que ime...
	O diagnóstico de abuso sexual aparece dentre aqueles relacionados com a necessidade de ambiente, embora a definição desta necessidade aponte para fatores relacionados ao ambiente físico para manutenção da integridade psicobiológica. O caso relata que ...
	A necessidade de crescimento e desenvolvimento foi acionada considerando-se os diagnósticos de maturidade feminina adequada e desenvolvimento da criança inadequado. Ambos são contraditórios e suas intervenções podem também ser encontradas em outros di...
	Compreender o tema da sexualidade envolve compreender suas múltiplas dimensões. Na dimensão biológica, os desejos e comportamentos sexuais correspondem a uma certa maturidade corporal e fisiológica mas que não se desvincula das outras dimensões. A dim...
	Na puberdade, início da adolescência, a sexualidade e as manifestações sexuais estão mais claras e acentuadas, configurando o momento propício para intervenções de cunho preventivo e orientador de cuidados que torne a noção de sexo algo que faz parte ...
	O ECA estipula o marco para o fim da infância e início da adolescência aos 12 anos de idade. Outros dispositivos legais situam esse marco aos 16 anos para os direitos trabalhistas, eleitorais e civis. Antes dessa idade, todo sujeito é considerado abso...
	O critério etário esbarra entretanto, em outros direitos conquistados com a Carta Magna de 1988 e o próprio ECA, tais como a autonomia, privacidade e inviolabilidade da intimidade. Uma das conseqüências dessa dificuldade em pontuar objetivamente o iní...
	Dessa forma, admite-se que o critério etário para definir o momento de autodeterminação sexual não é por si só suficiente, incorrendo no risco da matéria cair na armadilha de um positivismo legalista ineficiente. Outros fatores devem ser levados em co...
	Santos e Aguiar (2008) expõem que o desenvolvimento da sexualidade vem ocorrendo precocemente em decorrência de conquistas recentes de um processo renovador e liberador, principalmente em relação às mulheres. Na medida em que os comportamentos conserv...
	Teixeira e Taquette (2010) entrevistaram 100 adolescentes entre 11 e 14 anos de idade atendidas em um ambulatório de ginecologia. Todas as meninas referiram ter vida sexual ativa; quase um terço apresentava atraso escolar; somente 41% referiram ter a ...
	Para Castanha (2008) a compreensão do abuso sexual não se restringe ao vitimizado e vitimizador pois dessa forma seriam excluídos os contextos sociais e grupos onde ela ocorre, onde é ocultada e se repete. Como conceito operativo, propõe que abuso sex...
	O protocolo da Rede de Proteção de Curitiba (Curitiba, 2008, p.35) baseia-se na definição do Código Penal Brasileiro para a violência sexual e define ser “toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à realização de práticas se...
	Os dados apresentados mostraram que os entrevistados não compartilham de um conceito uniforme sobre sexualidade e violência sexual. A própria literatura diverge na interpretação do tema enquanto o protocolo se omite em relação à sexualidade.
	Algumas hipóteses podem ser levantadas para a interpretação desses dados. Do ponto de vista dos direitos sexuais, os entrevistados podem ter pensado na preservação do direito de livre exercício da sua sexualidade, considerando uma adolescente sob o cr...
	De uma maneira ou de outra, seja considerada criança pelo referencial do ECA ou adolescente pelo referencial da SMS, trata-se de uma menor de 14 anos, o que implica na ocorrência de crime previsto em lei e de responsabilidade do profissional que tomar...
	Não se pode garantir, embora devesse ser prática cotidiana, que os profissionais conheçam e exerçam plenamente as garantias de direitos e obrigações previstos pelo ECA. Um estudo realizado na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, identificou qu...
	Pela perspectiva da saúde, ainda que se discutam os direitos sexuais, a situação mostra claramente as vulnerabilidades às quais essa criança está sujeita e o comprometimento da sua liberdade de decisão, não pelo cerceamento do seu direito legal mas pe...
	Considerando a violência contra a criança como matéria pertinente ao tema das NS, verifica-se que a necessidade em questão é a de proteção, amparo legal, condições favoráveis de crescimento e desenvolvimento, exercício da cidadania digna e respeitada....
	Para Mandu e Almeida (1999), as NS estão relacionadas com a qualidade em saúde, na medida em que as primeiras são ou não satisfeitas. No mundo atual, as necessidades são criadas continuamente, são inesgotáveis e fazem parte da subjetividade humana. En...
	Em geral, prioriza-se as necessidades biológicas. Entretanto, a relação necessidades em saúde/qualidade de vida, necessidades em saúde /enfrentamento das discriminações sociais, necessidades em saúde/auto desenvolvimento humano devem ser consideradas ...
	Foi selecionado apenas um diagnóstico relacionado à família, no caso, à mãe da menina. Foi citado na narrativa que a mãe é alcoolista e isso foi apontado entre os diagnósticos como problema a ser enfrentado por meio de intervenções de enfermagem propo...
	Dentre os diagnósticos errados, estão nove relacionados às necessidades psicobiológicas. Dentre esses, os diagnósticos de risco para aborto, gravidez indesejada e infertilidade sendo que nenhum desses diagnósticos tem relação com o caso apresentado vi...
	Outro diagnósticos que chama a atenção por ter sido selecionado por mais da metade dos entrevistados é o de autocuidado inadequado. As intervenções propostas, apontam para o autocuidado corporal como hábitos de higiene e hábitos de vida saudáveis. O c...
	As situações que não são potenciais ou estão na iminência de ocorrer dadas as circunstâncias não podem receber o diagnóstico de potencial para risco. Segundo a CIPE Versão 2 (ICNP, 2011), esse julgamento indica: a possibilidade de perda ou problema; p...
	6.3.4 Necessidade identificada no domicílio

	Trata-se de uma criança que tem seqüela de meningite e comprometimento do crescimento e desenvolvimento, além de estar desnutrida. A mãe, principal cuidadora, demonstra as dificuldades que enfrenta nos cuidados com a criança, sobretudo em relação à al...
	No total, a análise feita por 6 enfermeiros gerou 17 diagnósticos de enfermagem, sendo 11 referentes às necessidades psicobiológicas e 6 relacionados às necessidades psicossociais. Após separados os 6 diagnósticos errados restaram 5 diagnósticos para ...
	As intervenções totalizaram 145 acionamentos em 92 diferentes intervenções. Destacadas as intervenções geradas pelos diagnósticos errados, somaram-se 68 intervenções acionadas 116 vezes, sendo 32 voltadas às necessidades psicobiológicas e acionadas 79...
	A análise do relato contemplou dois grupos de necessidades psicobiológicas e quatro grupos de necessidades psicossociais:
	 Necessidades psicobiológicas: crescimento e desenvolvimento e nutrição.
	 Necessidades psicossociais: aprendizagem, gregária, recreação e participação.
	Os subgrupos oxigenação e hidratação também tiveram diagnósticos selecionados mas estes foram considerados errados e analisados separadamente.
	Dentre os diagnósticos relacionados à criança, quatro dos seis referem-se às questões de nutrição. O desenvolvimento inadequado e a deficiência na atividade recreativa também foram apontados. Para satisfação dessas necessidades, foram propostas interv...
	Para a necessidade de nutrição, foram gerados sete diagnósticos sendo que três foram considerados errados. Esta necessidade foi a que mais gerou intervenções para o caso apresentado. Dos seis enfermeiros que responderam ao caso, cinco consideraram que...
	A criança também apresenta comprometimento no seu crescimento e desenvolvimento, o que requer acompanhamento de profissionais especializados para proposição de atividades de recreação com cunho terapêutico. Dentre as intervenções não há referência de ...
	Foi apontado o diagnóstico de enfermagem desenvolvimento da criança inadequado, relacionado à necessidade de crescimento e desenvolvimento. considerando que o desenvolvimento da criança não é compatível com a idade, seja em virtude da má alimentação o...
	O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil configura-se em uma ação de saúde preconizada pelas políticas públicas de saúde, dada a importância para a saúde e bem estar infantil, além de representar um indicador “sentinela” da saúde da ...
	Os condicionantes sociais influenciam no crescimento infantil assim como a qualidade do cuidado dedicado à criança. No Brasil, já foi constatado que à medida que a renda familiar aumenta, aumenta também a estatura dos brasileiros, associando-se essas ...
	Preconiza-se que independentemente de queixa que motive a procura ao serviço de saúde, a avaliação integral da criança deve ser realizada, representando o eixo central do atendimento. Alem disso, o acompanhamento do crescimento da criança deve ser fei...
	Curitiba dispõe de diversos protocolos e ações direcionadas ao monitoramento e acompanhamento nutricional de crianças e adultos. A política municipal aliado a um dos pilares da atenção à saúde da criança justificam a ocorrência de tantos diagnósticos ...
	Dentre as intervenções propostas, foi indicada a necessidade de se verificar a ocorrência de negligência contra a criança. Cabe à situação uma abordagem em relação à negligência estrutural, visto que o relato aponta muito mais para a falta de amparo i...
	O setor saúde pode contribuir na redução da violência estrutural eliminado “desigualdades em saúde, ampliando acesso e qualidade da atenção”. Mais ainda, os profissionais devem engajar-se em processos políticos de transformação social afim de atuarem ...
	Paim et al. (2011, p.21) descrevem o Programa de Saúde da Família como “uma estratégia governamental para reestruturar o sistema e o módulo assistencial do SUS”. Originalmente, visava atender populações carentes ou de alto risco, sobretudo na atenção ...
	Outro ponto chave frente a atuação da ESF é sua capacidade de integrar a rede social na qual as famílias estão inseridas. Esta compreende, segundo Chiesa, Veríssimo e Fracolli (2009, p. 25), no “conjunto de relações interpessoais a partir das quais um...
	Fazendo parte dessa rede, cabe aos profissionais
	Porém, segundo descrevem Mandu et al. (2008) a abordagem familiar não tem sido o alvo das ações da ESF, necessitando que essa perspectiva seja reconhecida e tecnologias apropriadas para isso sejam desenvolvidas.
	Egry e Fonseca (2000) observam alguns equívocos à respeito da VD, dentre os quais se destacam a idéia de que toda visita do técnico ao domicílio pode ser considerada como VD. Para que esta ocorra, deve-se seguir seus princípios, técnicas e sustentação...
	Dentre as vantagens da VD enquanto forma de assistência, está a possibilidade de maior aproximação do profissional e a apreensão do contexto social onde a família vive. Este contexto não é visível no atendimento realizado na unidade de saúde (Egry e F...
	A assistência às famílias de um dado território deve basear-se em um reconhecimento prévio dos perfis epidemiológicos, considerando a dinâmica de formação familiar. Para conhecer essa dinâmica, o profissional deve ter a consciência crítica ampla e hab...
	Segundo Barros e Chiesa (2007), uma maneira de se aproximar das necessidades reais da coletividade é através da visita domiciliária, por permitir que a equipe conheça tanto os arranjos familiares como os problemas de saúde que a família enfrenta.
	Mandu et al. (2008) estudaram a percepção dos usuários dos serviços de saúde atendidos pela ESF em relação à visita domiciliária (VD). Identificaram que a VD facilita o acesso ao serviço e as ações de saúde, pois faz a intermediação entre o domicílio ...
	Apesar das diretrizes da ESF preconizarem a ampliação do objeto para além da visão biológica e individual da doença, as necessidades da vida não são objeto da unidade de saúde, que se ocupa das necessidades clínico-educativas geradas pelos indicadores...
	Baseada em Stotz e outros autores que dialogam na mesma perspectiva teórica do conceito de NS, Matsumoto (1999) adota uma taxonomia de NS construída a partir de conceitos descritivos e operacionais de modo a reconceituá-los. O primeiro termo da taxono...
	O segundo termo é a Garantia de acesso a todas as tecnologias, sob a perspectiva de técnicos e gestores e dos usuários, e visa atender necessidades identificadas tecnicamente, que tenham ou não sido traduzidas em demanda individual e coletiva utilizan...
	O terceiro termo é Necessidades de ter vínculo com um profissional ou uma equipe de saúde (sujeitos em relação). Trata-se do momento de encontro caloroso de subjetividades, configurando-se em uma relação contínua no tempo, pessoal e intransferível (Ce...
	O último termo proposto por Matsumoto (1999) é Necessidade de autonomia e autocuidado, na escolha do “modo de andar a vida”, na construção do sujeito, admitindo autonomia como a capacidade do sujeito de ampliar sua sobrevivência e qualidade de vida. Q...
	Portanto, a visita domiciliária mostrou-se importante ferramenta de acesso às famílias e seus modos de vida, permitindo que as suas NS sejam identificadas e incluídas nos planos de cuidados da ESF. Cabe, entretanto, que os profissionais e os protocolo...
	Cabe ressaltar que em todos os estudos de caso apresentados, a visita domiciliária e o monitoramento domiciliar foram apontados como intervenções para as mais diversas situações e necessidades traduzidas em diagnósticos de enfermagem. Isso mostra que ...
	Além disso, o uso da nomenclatura CIPESC® Curitiba pode ultrapassar os limites da consulta de enfermagem em consultório e instrumentalizar o profissional na sua atuação no domicílio, sistematizando o atendimento.
	Em relação às estratégias de cuidado e monitoramento de crescimento e desenvolvimento, a estratégia AIDPI, formulada pela OMS em conjunto com a UNICEF e apresentada em 1996 como estratégia principal na busca da melhoria da saúde da criança menor de ci...
	É considerada, na atualidade, a estratégia mais eficiente para redução de doenças e outros problemas que acometem as crianças tais como o conjunto de doenças transmissíveis, a desnutrição, afecções perinatais e neonatais, asma, síndromes bronco-obstru...
	Benguigui, Cunha e Silva (2006, p.43-44), ao avaliarem as práticas profissionais no contexto da implantação da AIDPI nas Américas, constataram que
	Em vista do papel da ESF na promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e manutenção da saúde da população, a identidade que estabelece com a estratégia AIDPI permite que ambas possam ser adotadas conjuntamente, reorientando o modelo assistencial, ...
	Alguns diagnósticos selecionados podem ser atribuídos ao grupo familiar. As necessidades de gregária e participação foram acionadas por meio de três diagnósticos, sendo que dois deles são contraditórios entre si: vínculo familiar presente e vínculo mã...
	O diagnóstico de direito de cidadania limitado (necessidade de participação) foi dirigido à família pelas condições expostas no relato. As intervenções propostas para esses diagnósticos foram no sentido de estabelecer vínculo com a família, identifica...
	Mazza (2007) estudou a compreensão das famílias sobre o conceito de criança saudável e não saudável. Para as crianças saudáveis , as famílias apontaram a ausência de doenças, cuidados médicos desnecessários, presença de energia para realizarem ativida...
	Na percepção dos representantes das agências de socialização, a família é considerada a única responsável pela proteção à criança. Ressaltam entretanto, uma postura moralizante e normatizadora, descrevendo o modelo de família ideal, nuclear, ignorando...
	Dois diagnósticos foram selecionados e podem ser atribuídos às necessidades da mãe da criança, principal cuidadora, como conseqüência do cuidado que tem sido dispensado à criança: processamento de informação limitado e conhecimento insuficiente sobre ...
	Para estes diagnósticos foram propostas intervenções como a manutenção do vínculo entre a mulher e a unidade de saúde e outros equipamentos sociais, oferecer orientações de forma clara, utilizando-se de materiais didáticos e encaminhando para outros p...
	Alguns diagnósticos considerados errados também foram selecionados. O diagnóstico ingestão alimentar excessiva na criança (necessidade de nutrição) é contrário ao que o relato apontou. Outro aponta para questões que não foram citadas no relato como ri...
	6.3.5 O significado do choro

	Trata-se de uma situação cotidiana em que a família (a mãe, no caso) busca auxílio na Unidade de Saúde para uma situação que não consegue lidar. A profissional, ao atender e ouvir a história, levanta a possibilidade de abuso ou violência contra a cria...
	A analise foi realizada por nove enfermeiros que identificaram como portadores de necessidades, a criança, o pai e a família. Foram gerados 18 diagnósticos de enfermagem sendo 9 relacionados às necessidades psicobiológicas e outros 9 às necessidades p...
	Este estudo de caso, dentre os cinco propostos, foi o que apresentou menor convergência entre os diagnósticos e intervenções acionados pelos entrevistados, tendo um número expressivo de intervenções acionados por um único entrevistado.
	Ambos os grupos de necessidades foram identificados no estudo de caso, sendo que predominaram os diagnósticos referentes às necessidades psicossociais, representado por apenas dois grupos de necessidades afetadas (gregária e participação), contra 3 gr...
	As três necessidades selecionadas por meio dos diagnósticos são necessidades psicobiológicas. Os diagnósticos direcionados à criança foram três, representando claramente o que continha o relato: a criança com uma possível dor, com o sono alterado por ...
	Cinco dos nove entrevistados reconheceram uma situação de risco para violência envolvendo a criança. Foram selecionadas intervenções como investigação da possibilidade de ocorrência de violência, acionamento do conselho tutelar, preenchimento da ficha...
	As intervenções relacionadas ao sono inadequado (necessidade de sono e repouso), visam corrigir um estado contínuo, não considerando a ocorrência do que ocorreu no dia anterior. Para o diagnóstico de dor, as intervenções foram em relação ao acolhiment...
	Somente necessidades psicossociais foram identificadas na família. Os diagnósticos referem-se ao relacionamento familiar, ao enfrentamento da situação e ao direito de cidadania considerado limitado.
	A necessidade de participação foi expressa pelos diagnósticos relacionados ao enfrentamento e limitação ao direito de cidadania. O relato é sobre uma criança mas o enfrentamento não pode ser atribuído somente a ela, visto que a mãe busca auxílio na Un...
	A necessidade de gregária refere-se ao relacionamento familiar conflituoso e os diagnósticos são semelhantes. Um deles aponta para o vínculo conflituoso entre mãe e filho mas o relato aponta para uma situação ampla, onde o pai tem participação nesse c...
	Na percepção dos enfermeiros entrevistados por Campos et al. (2011), a consulta de enfermagem em puericultura significa realizar um atendimento integral à criança e à família, considerando questões como educação e prevenção precoce de agravos. Para is...
	O pai da criança foi identificado como portador de necessidade psicobiológica relacionada ao ambiente e traduzida pelo diagnóstico de uso de álcool e outras drogas. No relato há referência ao uso dessas substâncias e o estudo de caso apontou como poss...
	O alcoolismo é o problema de saúde que mais se destaca entre as famílias que convivem em um contexto de maus tratos. A toxicodependência está presente em membros das diferentes gerações que constituem as famílias mas destaca-se a incidência da toxicod...
	Fonseca AM et al. (2009) estudaram as situações de violência domiciliar ocorridas sob efeito do uso de álcool pelos agressores, e identificaram que em 33% dos 7.939 domicílios pesquisados, foi relatado pelo menos um episódio de mais de um tipo de viol...
	A presença do pai da criança, apontado pela mãe como alcoolista, foi solicitada na unidade de Saúde como uma das intervenções propostas. Vargas, Oliveira e Luís (2010) estudaram sobre o atendimento do alcoolista na Unidades de Saúde. Caracterizaram es...
	O fato das intervenções existirem na nomenclatura CIPESC® Curitiba apontam para o interesse em uma abordagem mais ampla diante da situação do uso abusivo do álcool, conforme foi previsto pelos entrevistados. Importante ressaltar que as conseqüências d...
	Cinco grupos de necessidades foram considerados errados por seus diagnósticos não terem relação com os dados apresentados no relato. Os diagnósticos são: permeabilidade de vias aéreas e risco para dispnéia na criança (necessidade de oxigenação); desen...
	6.3.6 Outras necessidades identificadas

	O instrumento de coleta de dados deixou um campo aberto para que os entrevistados indicassem outras necessidades que porventura tivessem reconhecido nos relatos. Apenas oito enfermeiros descreveram necessidades que reconheciam não terem sido contempla...
	Este espaço para respostas dos entrevistados foi proposto justamente para que pudessem descrever tudo que não tivesse sido contemplado pela nomenclatura CIPESC® Curitiba, numa tentativa de ampliar a nomenclatura e sanar algumas de suas deficiências no...
	Silva et al. (2010) ressaltam que é urgente a necessidade de programas de educação continuada para atualização e treinamento dos profissionais das unidades de saúde que utilizam a CIPESC®.
	6.3.7 Reconhecendo a violência como necessidade em saúde
	6.3.7.1 Violência contra a criança e o adolescente como fenômeno social


	Não há uma definição fixa e simples do temo violência por se tratar de um tema complexo, polissêmico e controverso. São as normas sociais que direcionam o julgamento, o que faz a violência ser mutante, e de acordo com épocas, locais e circunstâncias, ...
	A violência é um fenômeno que acompanha a experiência da humanidade com registros desde a Antiguidade, em trechos bíblicos que retratam a disputa entre homens. Segundo Minayo (2006, p.8) manifesta-se por
	A violência toma popularmente o sentido de crime, pecado, corrupção e miséria, sendo considerada ainda, como parte da vida social. Isso demonstra que existe uma relevância moral, econômica e criminosa do fenômeno. Domenach (1981) apud Minayo (2006) ap...
	Segundo Minayo (2006), a filosofia e a sociologia explicam a violência sob pelo menos três vertentes. A primeira a concebe como uma expressão de crises sociais geradas pela distância entre a expectativa de determinado grupo e a possibilidade desse gru...
	Minayo (2006) considera que a violência é o oposto do conflito institucionalizado e este foi modificado com o declínio do movimento operário e a falta de mecanismos de expressão de conflitos, tornando-se problemas sociais, mas que não são temas de deb...
	Desde o início, a discriminação, o racismo, a opressão e a exploração do trabalho, o comportamento patriarcal e machista que perpetua o abuso de mulheres e crianças está presente no Brasil. A despeito do mito de que o Brasil é um país pacífico, o reto...
	Em momento mais recente, conforme descreve Minayo (2006), os anos de ditadura militar foram marcados pelo uso da violência, seja por meio do cerceamento de direitos, seja pelo uso da tortura praticada contra homens e mulheres. Os resultados dessa expe...
	Os estudos acerca da violência no Brasil tiveram início na década de 1970 com pediatras, epidemiologistas e psiquiatras. Os pediatras atendiam os casos em sua prática cotidiana, os epidemiologistas foram responsáveis pelos estudos de magnitude e tendê...
	Há uma corrente de pensamento que defende a existência de um caráter biológico da violência, como uma propensão genética do indivíduo. Esta corrente é amplamente criticada por aqueles que consideram a relação entre o que é inato e o que resulta das ex...
	Ainda assim, é difícil explicar a violência contra crianças, mulheres e idosos pelas vias do biologicismo. As manifestações exacerbadas do pátrio poder, o machismo e o rechaço social extrapolam as diferenciações genéticas entre os indivíduos. Ainda qu...
	A violência é um fenômeno sócio-histórico e por si só não é uma questão de saúde pública. Entretanto, afeta a organização dos serviços devido às novas demandas que são geradas, provoca mortes, lesões e traumas físicos, mentais, emocionais e espirituai...
	A motivação para a inclusão do tema violência na pauta do setor saúde se deu diante da violência contra a criança e adolescente. Mas foi apenas na década de 1960 que os profissionais de saúde passaram a denunciar a ocorrência e principalmente os efeit...
	A primeira forma de enfrentamento da violência pela pauta do setor saúde se deu com o atendimento pontual das vitimas de eventos considerados oriundos de “causas externas”. Este termo foi adotado pela CID e abarca tanto os acidentes quanto a violência...
	O MS brasileiro aprovou em 2001 a portaria que define a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência e desde então vem apresentando importantes estratégias para o enfrentamento do problema, sobretudo na área da saúde. Minayo (2006) avalia o d...
	Esta definição antecede a definição apresentada pela OMS em 2002. Ambas tratam da questão da intencionalidade e consequentemente da responsabilidade dos sujeitos individuais e coletivos. Ainda assim, os acidentes muitas vezes estão associados à violên...
	A ocorrência de violências e acidentes vem transformando o perfil de problemas de saúde no Brasil e no mundo. Para enfrentamento dessa problemática, são necessárias novas abordagens que o setor saúde não lidava há até pouco tempo, como os determinante...
	Segundo Minayo (2006, p.64), todas as iniciativas do MS tem sua importância na legitimação da Política Nacional. Entretanto, não são suficientes visto que “podem redundar apenas em formas institucionalizadas de tratar o problema, confinando-o nos tent...
	Segundo Martins e Ferriani (2008, p.7), a violência doméstica “é um fenômeno de grande complexidade, contraditório, apresenta uma diversidade de formas e múltiplas conseqüências”. Requer atuação multidisciplinar e interdisciplinar, agregando áreas da ...
	A respeito da violência contra a criança, esta ocorre majoritariamente no ambiente familiar e configura uma das manifestações da violência doméstica. Tal como a violência geral presente nas sociedades, é um acontecimento universal, endêmico e complexo...
	No contexto da violência, a infância assume outro significado para os sujeitos, remetendo a uma infância concreta de relações precoces com o mundo, diferente do entendimento ideal de etapa de vida ou vivência do lúdico, das brincadeiras e da ausência ...
	Como conseqüência para a criança, podem ser apontados traços que se manifestam ainda durante a infância, como a dificuldade de aprendizado, ou quando adultas, com vínculos frágeis e inseguros, menor tolerância à frustração, agressividade com colegas e...
	6.3.7.2 Violência contra a criança e o adolescente como objeto de políticas municipais

	A concepção adotada pelos programas e protocolos municipais, pautada no risco, não é favorável ao enfrentamento de fenômenos complexos, tal como a violência contra a criança, que pede uma interpretação e enfrentamento igualmente complexo. Dados aprese...
	O Protocolo da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Situação de Risco para a Violência (2008) consiste em um conjunto de ações integradas e intersetoriais do Município de Curitiba para prevenir a violência, principalmente a doméstica/intrafa...
	A partir de sinais de alerta descritos no protocolo, os profissionais da saúde, educação e serviço social acionam a Rede de Proteção por meio de uma notificação e dão seguimento ao atendimento conforme as ações preconizadas pelo próprio protocolo. O P...
	A Rede preconiza como sinais de alerta, algumas características da criança (características de crescimento e desenvolvimento, comportamento alterado em diferentes aspectos, contexto do nascimento da criança ou inserção dela no grupo familiar), da famí...
	O fluxo de atenção previsto pela Rede de Proteção para os casos confirmados ou suspeitos inclui avaliação por mais de um profissional, avaliação do histórico da ocorrência e presença de sinais de alerta e o estabelecimento do nível de gravidade para e...
	A Rede de Proteção também realiza ações preventivas como atividades de sensibilização dos profissionais e da comunidade sobre o tema da violência, e procura desenvolver estratégias para intervir precocemente, além do acompanhamento da vitima, família ...
	A organização da Rede de Proteção tem mostrado ao longo dos anos, que a visibilidade da violência é o primeiro passo para o enfrentamento da questão. As ações planejadas e aplicadas ainda não encontram capilaridade suficiente para reduzir os indicador...
	A análise dos relatórios  dos anos de 2004 a 2008 apontou para um aumento no número de notificações no período, representando um aumento de quase 125% em quatro anos, passando de 2.231 notificações em 2004 para 5.003 notificações em 2008.
	O tipo de violência mais freqüente foi a doméstica ou intra-familiar. De 2004 a 2006, a auto-agressão encontravam-se incluídas nas categorias outros e ignorado. A partir de 2007, com a reformulação do instrumento de notificação, esses tipos de violênc...
	Quanto à idade das vítimas da violência doméstica, em todos os anos, as crianças mais afetadas estão entre 5 e 9 anos, faixa etária mais afetadas pela violência, segundo a OMS (2006), seguidas das crianças de 10 a 14 anos.
	Entre 2004 e 2008, a negligência teve o maior número de notificações, com destaque para 2008, quando os casos representaram 71,4%. Em segundo lugar está a violência física que apresentou uma relativa queda no percentual desses casos, de 2005 a 2008. O...
	Com relação ao sexo das vítimas de violência intrafamiliar prevaleceu o masculino na negligência, violência física e psicológica. Em 2007, representou 54,9% do total e em 2008, 54,2%. O sexo feminino aparece como o que mais sofreu violência sexual poi...
	Entre 2004 e 2007, os tipos de negligência, por ordem de números de casos, foram semelhantes: proteção, saúde associada à proteção, educação e saúde. O ano de 2008 apresentou um panorama diferente: saúde associada à proteção, proteção, proteção associ...
	Em relação à violência sexual, no ano de 2004, o padrasto foi o que mais cometeu esse tipo de violência. O pai foi o maior agressor em 2005, 2006 e 2008. Em 2007, o pai ficou em segundo lugar, seguido de um grande número de casos onde os responsáveis ...
	Nos cinco anos analisados a violência sexual extrafamiliar apareceu em maior número seguida da negligência e da violência psicológica. Quanto ao autor da violência física extra-familiar, os desconhecidos foram os maiores responsáveis, com exceção de 2...
	Os “conhecidos”, termo que designa os agressores conhecidos da vítima, mas que não são da família, aparecem nos anos de 2007 e 2008 como segundo e primeiro agressor, respectivamente. Vizinho e amigo da vítima aparecem em todos os anos como agressores ...
	Estudo recente analisou 2210 notificações de violência contra a criança de zero a nove anos de idade registradas na Rede de Proteção no ano de 2009 e apontou que a violência do tipo doméstica foi mais acometida (94,6%), seguida pela extra familiar (4,...
	Dados preliminares de 2010 apontam para o crescimento no número de notificações. Foram registrados 5069 casos sendo que 810 representam as reincidências. Cerca de 4% das notificações referem-se à violência fetal, 12,4% às crianças menores de 1 ano, 13...
	O protocolo da Rede de Proteção destaca a diferença entre os termos violência doméstica e violência intra-familiar. Entretanto, cabe destacar que o primeiro refere-se à violência praticada no ambiente domestico, sem contudo ser restrita aos membros co...
	Em concordância com os dados apresentados, Reichenhein et al. (2011) apontam a maior ocorrência da violência física contra meninos, crianças doentes, em famílias com maior número de membros e em famílias com história concomitante de violência entre os...
	Os serviços de saúde tem possibilidade de atuar no enfrentamento da violência doméstica, embora os profissionais da saúde encontrem muitas dificuldades em lidar com este fenômeno. A falta de compreensão sobre a dinâmica familiar e sobre o comportament...
	Ainda assim, a prática cotidiana dos profissionais de saúde não aponta para ações e estratégias de reconhecimento e prevenção desses casos, de forma a causar impacto no panorama apresentado. Ainda que existam políticas de enfrentamento da violência no...
	A desarticulação da rede de serviço também reflete na assistência prestada e nas condutas adotadas, permeadas pelo descaso e pela punição, em lugar da abordagem à família em seu contexto. A posição de poder que supostamente os profissionais ocupam, po...
	As políticas sociais brasileiras ainda tem sido voltadas para determinados seguimentos da sociedade – pobres, marginalizados, necessitados – selecionando clientela e estigmatizando, segmentando e rotulando as famílias pobres, atuando em sentido contrá...
	Nunes, Sarti e Ohara (2009) estudaram o modo como os profissionais de saúde abordam situações de violência intrafamiliar contra a criança e adolescente. Discutem o despreparo dos profissionais para lidar com a violência, sobretudo em identificar se a ...
	Almeida-Filho (2011) argumenta que os profissionais que operam o SUS não estão qualificados, bem treinados ou comprometidos com a igualdade na saúde. A ideologia individualista promovida pelo setor provado reforça a idéia de que o serviço público, emb...
	Essa deformação decorre da formação humanística, profissional e acadêmica em prática para o setor saúde, que reflete o modelo de prestação de serviços regido pelo mercado e centrado na tecnologia médica. Vários aspectos podem ser apontados como justif...
	Como forma de enfrentamento, as autoras apontam o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, interinstitucional e intersetorial, que extrapole a dimensão biológica e agregue uma rede de apoio social e parceria com a comunidade. Ressaltam ainda, a ...
	Vendruscolo e Ferriani (2008) defendem que há necessidade de se construir um plano de ação articulado entre as três esferas de governo, bem como o amplo conhecimento da problemática da violência doméstica contra crianças, fenômeno ainda privado, ilega...
	A percepção dos trabalhadores de centros de referência para crianças e adolescentes vitimas de violência é de que faltam investimento, políticas públicas e visibilidade ao problema. Associam a violência às precárias condições de vida, situações gerado...
	A superação depende de algumas iniciativas importantes dos diversos setores sociais envolvidos com a temática. Dentre tais ações, estão aquelas voltadas para o reconhecimento do fenômeno, afim de retirá-lo da clandestinidade, da naturalidade e da cron...
	Os equipamentos notificadores de Curitiba têm trabalhado no sentido de tornar visíveis os casos de violência registrando e disponibilizando-os à sociedade. Porém, a notificação ainda esbarra em questões estruturais e dificuldades dos profissionais de ...
	Curitiba caminha em uma direção acertada conforme defendem alguns autores: a intersetorialidade, as estratégias de prevenção e acompanhamento dos casos confirmados, a notificação como meio de dar visibilidade ao problema. Entretanto, a prática nas uni...
	6.3.7.3 O uso da CIPESC® no reconhecimento e enfrentamento da violência contra a criança

	Dada a relevância do terma da violência para o setor saúde e suas implicações para a sociedade em geral, foi solicitado aos entrevistados que descrevessem um caso de violência explícita ou implícita contra a criança que tenham encontrado durante as co...
	O tema da violência permeou todos os estudos de caso propostos, de forma mais ou menos explícita. Em geral, os entrevistados reconheceram essa face do processo saúde-doença das crianças e família e propuseram diagnósticos e intervenções que identifica...
	Da mesma forma como foi feito com os estudos de caso, foi proposto a cada entrevistado que após descrever uma situação vivenciada, apontasse diagnósticos e intervenções da nomenclatura CIPESC® Curitiba e outras necessidades que porventura reconhecesse.
	Nesta etapa, dentre os 28 entrevistados, 22 responderam que já encontraram alguma situação de violência nas consultas de enfermagem e 6 responderam que não encontraram. Dentre os que responderam sim, 15 entrevistados descreveram sucintamente a situaçã...
	As situações de violência sexual que foram descritas predominaram em relação às demais. No resultado geral, foram apontadas necessidades psicobiológicas e psicossociais em sete grupos de necessidades afetadas: percepção, ambiente, crescimento e desenv...
	Dentre as outras necessidades reconhecidas, foram apontadas necessidade de investigação adequada de abuso sexual, laudo técnico para comprovação do abuso, atuação imediata do conselho tutelar, apoio de proteção judicial e necessidade psicossocial, rel...
	Para Minayo (2007), o abuso sexual envolve a prática de jogo sexual em relações homossexuais ou heterossexuais que visa obter excitação sexual e práticas eróticas pornográficas e sexuais. Estudos apontam que as vitimas principais são as meninas e o pa...
	As conseqüências do abuso, portanto, vão além do próprio indivíduo, configurando-se em uma forma de comprometimento do crescimento, desenvolvimento e integração da criança em relações sociais saudáveis consequentemente, comprometendo a própria sociedade.
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