
0 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – NÍVEL 

MESTRADO  

 

 

 

 

VANESSA MEDEIROS DA NÓBREGA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LONGITUDINALIDADE E CONTINUIDADE DO CUIDADO À 

CRIANÇA/ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA E SUA 

FAMÍLIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2014 

 

 

 
 

 



1 
 

 

VANESSA MEDEIROS DA NÓBREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUDINALIDADE E CONTINUIDADE DO CUIDADO À 

CRIANÇA/ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA E SUA 

FAMÍLIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Enfermagem, da 

Universidade Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do título de 

Mestre em Enfermagem, área de concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde. 

 

Orientadora: Profª Drª Neusa Collet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA  

2014 

  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    N754l       Nóbrega, Vanessa Medeiros da. 
                           Longitudinalidade e continuidade do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica e sua família nos 
serviços de saúde / Vanessa Medeiros da Nóbrega.-- João 
Pessoa, 2014. 

                           127f. 
                           Orientadora: Neusa Collet 
                           Dissertação (Mestrado) - UFPB/CCSA  
                           1. Enfermagem. 2. Cuidado em enfermagem e saúde.       3. 

Saúde da criança. 4. Saúde do adolescente. 5. Doença crônica. 6. 
Assistência à saúde.  

         
     
    UFPB/BC                                                             CDU: 616-083(043) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

VANESSA MEDEIROS DA NÓBREGA 

 

Longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Enfermagem, da Universidade 

Federal da Paraíba, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Enfermagem, 

área de concentração: Cuidado em Enfermagem e Saúde. 

 

Aprovada em 18 de fevereiro de 2014. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_________________________________________ 

Profª Dra. Neusa Collet (Orientadora) 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 

__________________________________________ 

Profª Dra. Altamira Pereira da Silva Reichert (Membro Titular) 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 

_________________________________________ 

Profª Dra. Cláudia Silveira Viera (Membro Titular) 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

 

 

________________________________________________ 

Profª Dra. Akemi Iwata Monteiro (Membro Suplente) 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

 

 

________________________________________________ 

Profª Dra. Jordana de Almeida Nogueira (Membro Suplente) 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

  

 



3 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico esse trabalho a todos os familiares cuidadores, exemplos de força e superação, que 

diariamente lutam para dar melhores condições de vida às suas crianças e adolescentes com 

doença crônica. Espero que os resultados desse trabalho contribuam para amenizar alguns 

dos percalços encontrados, que os impedem de conseguir o cuidado que tanto almejam. 

  

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à Deus por me acolher e conceder forças para superar alguns momentos difíceis 

que passei durante essa etapa de minha vida. 

À minha família: meu marido Neilson pelo apoio e amor concedido durante essa caminhada; 

meus filhos, Thalita e Lucas, que trouxeram muito amor e alegria para minha vida, fontes de 

renovação de minhas forças para superar todos os obstáculos presentes nessa caminhada; e 

aos meus pais, avós e demais familiares que acreditaram e me apoiaram mesmo de longe a 

finalizar essa etapa. 

À professora Neusa Collet, pelo ensino e orientações dispensados a mim, desde o período da 

graduação, que muito contribuíram para o meu crescimento acadêmico e pessoal. Agradeço 

pelo exemplo de responsabilidade, dedicação, ética, respeito, profissionalismo e pelo apoio 

concedido durante essa caminhada.  

À banca, professoras Altamira Reichert e Cláudia Viera, que contribuíram com suas valiosas 

sugestões para o aprimoramento deste trabalho. 

À Secretaria Municipal de Saúde e ao Hospital referência para o atendimento às crianças e 

aos adolescentes com doença crônica por autorizar a realização do estudo. 

Agradeço a todos, familiares profissionais de saúde e gestores, que contribuíram relatando 

suas experiências com a rede de atenção à saúde.  

 

  

 



5 
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RESUMO 

 

Nóbrega VM. Longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde. [Dissertação]. [João Pessoa]: Programa de Pós-

graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba; 2014. 127p.  

 

A longitudinalidade e a continuidade do cuidado são atributos essenciais para o 

acompanhamento eficaz da criança/adolescente com doença crônica e sua família, por 

permitir perpassar o olhar pobre que associa os serviços de saúde unicamente ao atendimento 

curativo da doença. O objetivo geral do estudo foi analisar a longitudinalidade e a 

continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica e os específicos analisar a 

compreensão dos profissionais e gestores de saúde sobre a atenção à saúde da 

criança/adolescente com doença crônica e sua família; e analisar a percepção de cuidadores 

em relação à longitudinalidade e à continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica. Estudo qualitativo com base no referencial metodológico do Materialismo Histórico 

Dialético, com enfoque na longitudinalidade e na continuidade para conhecer a realidade 

destes atributos no processo de trabalho na rede de atenção à saúde no cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica. Participaram em diferentes fases da pesquisa 32 

sujeitos, sendo 12 familiares, 14 profissionais de saúde e 6 gestores no período de fevereiro a 

outubro de 2013 e a coleta de dados iniciou-se em hospital referência no tratamento dessas 

enfermidades para o Estado da Paraíba. Neste, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 

os profissionais de saúde e buscou-se identificar familiares de criança/adolescente com 

doença crônica para participar de grupo focal ou entrevista semiestruturada. Os familiares, 

que residiam no município em estudo, foram convidados a contribuir com a segunda fase da 

pesquisa, autorizando a consulta e análise qualitativa dos registros dos profissionais no 

prontuário do hospital e das Unidades de Saúde da Família (USF) registradas em diário de 

campo, e entrevista com os profissionais de saúde da USF de sua área de cobertura. Também 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores do município para completar o 

arcabouço dos participantes dessa realidade específica. O encerramento da coleta empírica 

seguiu o critério de suficiência e a análise temática consubstanciou a organização do material 

com triangulação dos dados das diferentes fontes. O estudo foi norteado pela Resolução nº 

466/12 e obteve parecer de aprovação nº 184.351 e CAAE 11444412.8.0000.5183. A 

longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica 

apresentam fragilidades significativas em níveis programático, institucional e pessoal, que 

trazem vulnerabilidades consideráveis para os que perpassam o processo da condição crônica 

na rede de atenção e precisam ser avaliadas no cotidiano das ações. Observou-se que a 

atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica está fragilizada quanto à gestão, 

locus do planejamento das políticas públicas e das ações programáticas. Desse modo, há 

inúmeros obstáculos à continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica e 

sua família. Necessita-se ampliar os horizontes do cuidado a essa população a partir de maior 

visibilidade por parte das políticas públicas e das ações em saúde, pois a continuidade do 

cuidado, para ser efetivada nas redes de atenção, precisará da mobilização de todos os 

envolvidos no processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da criança. Saúde do adolescente. Doença crônica. Assistência 

à Saúde 
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ABSTRACT 

 

Nóbrega VM. Longitudinality and continuity of care devoted to the child/adolescent with 

chronic disease and his or her family in health services. [Dissertation]. [João Pessoa]: Post-

graduation Program in Nursing of the Universidade Federal da Paraíba; 2014. 127p. 

 

Longitudinality and continuity of care are essential attributes for the effective follow-up of the 

child/adolescent with chronic disease and his or her family by enabling the poor viewpoint 

that associates health services only to healing care of the disease. The general objective of the 

study was to analyze the longitudinality and the continuity of care devoted to the 

child/adolescent with chronic disease. The specific ones were to analyze the understanding of 

health professionals and managers on the health care of the child/adolescent with chronic 

disease and his or her family; and to analyze the caretakers’ perception in relation to the 

longitudinality and the continuity of care devoted to the child/adolescent with chronic disease. 

It is a qualitative research based on the methodological reference of Dialectical and Historical 

Materialism with focus on longitudinality and the continuity in order to know the reality of 

these attributes in the working process related to the health attention network devoted to the 

care of the child/adolescent with chronic disease. A total of 32 individuals, being 12 family 

members, 14 health professionals and 6 managers, participated in different phases of the 

research, from February to October 2013. Data collection was started in a hospital which is 

reference in the treatment of these illnesses for the state of Paraíba. Semi-structured 

interviews with health professionals were carried out and family members of child/adolescent 

with chronic disease were identified so as to take part in focus group or in the semi-structured 

interview. Family members, who lived in the studied municipality, were invited to contribute 

to the second phase of the research by authorizing the visit and the qualitative analysis of the 

professionals’ records in the hospital chart and of the Family Health Units (FHUs) registered 

in field diary and interview with health professionals of the FHU of its coverage area. Semi-

structured interviews with managers from the municipality were also carried out with the 

purpose to complete the participants´ framework of this specific reality. The conclusion of the 

empirical collection followed the sufficiency criterion and the theme analysis 

consubstantiated the material organization with data triangulation of different sources. The 

study was guided by the Resolution number 466/12 and it obtained approval opinion number 

184.351 and the Certificate of Presentation for Ethical Consideration (CPEC) number 

11444412.8.0000.5183. Longitudinality and continuity of care devoted to the child/adolescent 

with chronic disease present meaningful fragilities in programmatic, institutional and personal 

levels that bring considerable vulnerabilities for those who undergo the process of chronic 

condition in the attention network and that need to be evaluated in the daily actions. It was 

observed that health attention to the child/adolescent with chronic disease is weakened in 

regard to management, locus of planning of the public policies and the programmatic actions. 

Therefore, there are several obstacles to continuity of care devoted to the child/adolescent 

with chronic disease and his or her family. Horizons concerning care need to be widened in 

regard to this population from a major visibility on behalf of both the public policies and the 

health actions because the continuity of care, to be carried out in the attention network, will 

only be mobilized if all individuals are involved in the process. 

 

KEYWORDS: Child´s health. Adolescent´s health. Chronic disease. Health care. 
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RESUMEN 

 

Nóbrega VM. Longitudinalidad y continuidad de la atención al niño/adolescente con 

enfermedad crónica y su familia en los servicios de salud. [Disertación]. [João Pessoa]: 

Programa de Postgrado en Enfermería de la Universidad Federal de Paraíba; 2014, 127p. 

 

La longitudinalidad y la continuidad de la atención son fundamentales al acompañamiento 

eficaz del niño/adolescente con enfermedad crónica y su familia, por permitir atravesar la 

mirada pobre que asocia los servicios de salud únicamente a curar la enfermedad. El objetivo 

general del estudio: analizar la longitudinalidad/continuidad de la atención al niño/adolescente 

con enfermedad crónica; los objetivos específicos: analizar la comprensión de los 

profesionales y gestores de salud sobre la atención a la salud del niño/adolescente con 

enfermedad crónica y su familia incluso, analizar la percepción de cuidadores con respeto a la 

longitudinalidad/continuidad de la atención al niño/adolescente con enfermedad crónica. 

Estudio cualitativo basado en el referencial metodológico del Materialismo Histórico 

Dialéctico, con enfoque en la longitudinalidad/continuidad para conocer la realidad de estos 

rasgos en el proceso de trabajo en la red de atención a la salud del niño/adolescente enfermo 

crónico. Participaron de la investigación 32 sujetos: 12 familiares, 14 profesionales de salud y 

6 gestores; periodo: de 02 a 10 de 2013; la recogida de datos empezó en el hospital referencia 

de esas enfermedades para la Provincia de Paraíba. Entrevistamos semi-estructuralmente a 

profesionales de la salud; los familiares del niño/adolescente enfermo crónico participaron de 

grupo focal o entrevista semi-estructurada. Invitamos a los familiares de la ciudad en estudio a 

subvencionar con la segunda fase de la investigación, permitiendo la consulta y análisis 

cualitativa de los registros de los profesionales en el archivo del hospital y de las Unidades de 

Salud de la familia (USF), registrada en diario de campo, y entrevista con los profesionales de 

salud de la USF de su área. Realizamos entrevistas semi-estructuradas con gestores de la 

ciudad para completar el eje de los participantes de esa realidad. El desenlace de la recogida 

empírica siguió el criterio de suficiencia y el análisis temático aseguró la organización del 

material con triangulación de los datos de las distintas fuentes. El estudio fue regido por la 

Resolución nº 466/12 y obtuvo parecer de aprobación nº 184.351 y CAAE 

11444412.8.0000.5183. La longitudinalidad/continuidad de la atención al niño/adolescente 

enfermo crónico presentan fragilidades en un nivel programático, institucional y personal, que 

trae vulnerabilidades notables a los que viven el proceso de la condición crónica en la red de 

atención y  hay que evaluarlas en el cotidiano de las acciones. Observamos que la atención del 

niño/adolescente con enfermedad crónica está fragilizada en cuanto a la gestión, locus de la 

planificación de las políticas públicas y de las acciones programáticas. Así, hay inúmeros 

obstáculos a la continuidad del cuidado al niño/adolescente con enfermedad crónica y su 

familia. La continuidad del cuidado se realizará en las redes de atención cuando haya 

movilización de todos los que están en el proceso. Necesitan incrementar la atención a esa 

población en el contexto de las políticas públicas y acciones en salud.  

 

PALABRAS CLAVE: Salud del Niño. Salud del Adolescente. Enfermedad Crónica. Atención 

a la salud.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cuidar de criança/adolescente com doença crônica exige da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) um compromisso na efetivação de dois atributos essenciais, a longitudinalidade e a 

continuidade do cuidado. Estes são imprescindíveis para o acompanhamento eficaz da 

criança/adolescente com doença crônica e sua família, pois traz intrínseca em sua concepção 

elementos fundamentais para um planejamento de ações nos serviços de saúde que gerem 

respostas satisfatórias para as demandas dessa população e resultem em uma melhor 

qualidade de vida aos envolvidos nesse processo. 

As doenças crônicas são um conjunto de condições com início progressivo, de 

duração longa ou indefinida, prognóstico incerto e períodos de remissão e exacerbação 

sintomatológica, com possibilidade de causar incapacidade
(1)

. 

Segundo a National Survey of Children's Health 2011/12 a prevalência nos 

Estados Unidos das doenças crônicas na infância e na adolescência aumentou 

significativamente desde a década de 1980 e, atualmente cerca de 14% dessa população tem 

um diagnóstico de doença crônica e 9,6% tem dois ou mais
(2)

. No Brasil, a Pesquisa Nacional 

por Amostra em Domicílios realizada em 2008 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE
(3)

 constatou que 29,8% de crianças e adolescente na faixa etária de 0 a 19 

anos tem, no mínimo, uma doença crônica. Estes dados são representativos e significativos 

para a saúde pública brasileira, exigindo um olhar cuidadoso a essa população. 

Há emergência de um olhar diferenciado por parte dos governantes e dos gestores 

em saúde que ultrapasse o conhecimento puramente biológico, sem prescindir dele. Não se 

podem excluir as necessidades específicas e particularidades da atenção à criança e ao 

adolescente em condição crônica e sua família ao planejar as diretrizes que norteiam a 

assistência, com vistas na integralidade das ações e dos serviços. 

Para a construção da integralidade no cuidado em saúde e melhoria da qualidade 

de vida dessas crianças/adolescentes e suas famílias, o paradigma do cuidado centrado na 

criança
*
 e na família, enquanto foco do cuidado dos profissionais de saúde, é uma abordagem 

de atenção ampliada e que se mostra imprescindível nesse processo.  

A atenção integral à saúde da criança com doença crônica necessita de articulação 

e comprometimento dos serviços e profissionais de saúde no acompanhamento ao longo do 

                                                           
*
 A palavra criança, no decorrer do texto, refere-se à criança e ao adolescente 
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tempo, independente da presença ou não da agudização dos sintomas da doença. Cada 

instituição deve sentir-se responsável pelo cuidado e reconhecer seu papel diante das 

necessidades deste grupo, na continuidade e longitudinalidade do cuidado. 

A continuidade do cuidado é de difícil conceituação. No entanto, observam-se 

elementos principais na sua concepção como um aspecto do cuidado experimentado por 

pessoas que recebem atenção dos serviços de saúde ao longo do tempo; envolve a experiência 

do usuário em relação à manutenção de um cuidado constante, gentil e articulado de forma 

coerente; e contempla o modo como o usuário vivencia a integração de serviços e a 

coordenação do cuidado entre os mesmos. Essa possui três dimensões: continuidade 

relacional, que se refere a um relacionamento terapêutico contínuo entre um usuário e um ou 

mais profissionais de saúde; continuidade informacional, definido como o uso de informações 

de circunstâncias e eventos anteriores para tornar o atendimento atual adequado para o 

indivíduo e sua condição, e continuidade de gestão, definida como o fornecimento oportuno 

de serviços que se complementam dentro de um plano de gestão compartilhada por vários 

serviços
(4)

. 

Um desses serviços é a Atenção Primária à Saúde (APS), que possui três 

principais interpretações: como atenção seletiva, um programa específico voltado a 

populações e regiões carentes de recursos financeiros, implementado por profissionais de 

baixa qualificação e sem a possibilidade de referência para outros níveis de atenção; como 

nível de atenção à saúde, funcionando como porta de entrada do sistema de saúde no qual atua 

médicos generalistas ou da família, responsáveis em trazer resolutividade aos problemas mais 

comuns de saúde da população; e como estratégia de organização do sistema de atenção à 

saúde, articulando e coordenando as RASs
(5)

. 

No processo histórico brasileiro, a APS ficou conhecida como atenção básica para 

diferenciar-se da noção inicial de cuidados primários de saúde adotada na primeira metade da 

década de oitenta, a qual trazia a ideia de um serviço voltado ao atendimento às pessoas 

pobres das áreas urbanas e rurais. Contudo, atualmente, já se utiliza no Brasil o termo 

mundialmente reconhecido de APS
(6)

. A APS possui atributos interdependentes e 

complementares que a caracterizam e diferenciam de outros serviços de saúde: primeiro 

contato, a integralidade, a coordenação do cuidado e a longitudinalidade. Este está 

relacionado à sua efetividade e exige maior compromisso e disponibilidade dos profissionais 

de saúde em garantir o cuidado de qualidade às pessoas sob sua responsabilidade
(7)

, sendo um 

importante componente da continuidade do cuidado. 
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A essência da longitudinalidade “pressupõe a existência de uma fonte regular de 

atenção e seu uso ao longo do tempo”
(8: 62)

, portanto, demanda construção e manutenção de 

fortes laços interpessoais que reflitam na cooperação mútua entre os usuários e os 

profissionais de saúde atuantes na APS. Desse modo, com o passar do tempo, independente 

da presença ou ausência de um problema de saúde, ambos podem se conhecer melhor e 

fortalecer vínculos. Essa atitude gera confiança e o profissional, bem como o serviço no qual 

trabalha, passam a ser reconhecidos como referência habitual de atenção à pessoa
(8)

. 

A continuidade informacional é a base do princípio, pois orienta a conduta 

terapêutica e favorece a avaliação. Esse aspecto refere-se aos registros em saúde no que diz 

respeito à qualidade, o acúmulo das informações e sua utilização e disponibilidade para os 

profissionais responsáveis pelo cuidado, na intenção de favorecer o conhecimento da pessoa 

que está sendo cuidada
(7)

. 

Além disso, percebem-se fragilidades significativas na APS que interferem na 

continuidade e na longitudinalidade e esses desafios necessitam ser superados para a 

efetivação do cuidado. O Conselho Nacional de Saúde (CONASS) pontua como desafios a 

valorização política e social da APS na rede de serviços de saúde; a baixa resolutividade; o 

cuidado com foco individual; a rotatividade de profissionais nas equipes de saúde; a qualidade 

dos registros das informações nos prontuários; os problemas estruturais limitadores da oferta 

de serviços e a própria organização destes; a necessidade de constituir redes de atenção; e a 

informatização dos sistemas de informações
(6)

. 

A atual conjuntura e organização dos serviços de saúde no Brasil desfavorecem a 

realização de atendimento longitudinal e contínuo, de acordo com as necessidades inerentes 

das condições crônicas na infância e adolescência, que são inúmeras e envolvem várias 

dimensões e instâncias governamentais. Essa realidade gera uma sobrecarga tanto familiar 

quanto institucional, com custos elevados de tratamento, e não contribui para a resolutividade 

e efetividade das ações.  

Outro fator relevante, encontra-se presente na realidade vivenciada por muitos 

Estados brasileiros que não possuem uma distribuição adequada dos serviços de saúde 

capacitados para o atendimento à criança com doença crônica, fazendo a família encontrar 

profissionais de saúde despreparados e sem o conhecimento necessário para atender seus 

filhos
(9)

,
 
comprometendo a longitudinalidade e a continuidade do cuidado. 

Não obstante, o centro organizador do sistema de saúde brasileiro, a APS, que 

deveria ser responsável pela coordenação do cuidado na garantia da continuidade e trabalhar 

na perspectiva da longitudinalidade, apresenta fragilidades por não responder com 
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resolutividade às demandas apresentadas pela criança com doença crônica e sua família. Isso 

gera insatisfação e não reconhecimento desse serviço como fonte cuidadora
(10)

. 

Quando não há integração entre os diversos serviços do sistema de saúde, 

obstaculiza-se o fluxo necessário pelos diferentes serviços da rede de atenção. Com isso, a 

família passa a desempenhar o papel central, que descreve como indispensável, para 

compensar lacunas na continuidade da gestão do cuidado, atuando como um canal entre os 

profissionais e as instituições de saúde, com a finalidade de garantir e manter os cuidados à 

criança
(4)

. Assim, os serviços de saúde de APS, que deveriam assumir o papel central de 

coordenador do cuidado à criança com doença crônica, ficam à margem desse processo e a 

responsabilidade dessa articulação é assumida pela família. 

Devido a essa lacuna no sistema, muitas vezes as pessoas com doença crônica não 

estão recebendo acompanhamento e assistência adequada dos serviços, seja por falta de 

disponibilidade ou falta de consciência dos mesmos. Por isso, existe a necessidade da 

resolução deste problema, em especial por intermédio do princípio da responsabilidade 

compartilhada. A responsabilidade compartilhada seria uma abordagem de gerenciamento da 

doença crônica na qual uma série de serviços básicos e paliativos de suporte estaria facilmente 

disponível, independentemente da localização do usuário. Os serviços de saúde deveriam 

garantir assistência de acordo com as necessidades dos usuários e seus familiares, 

disponibilizando, para isso, opções de tratamento e transparência na rede de apoio com uma 

transição harmoniosa ao alcance de todos pela linha do cuidado
(11)

. 

Contrariando esse pressuposto, estudo revela que muitas famílias estão em busca, 

sem êxito, pelos recursos de saúde e ficam submetidas a um único serviço ao qual conseguem 

ter acesso
(12)

. A acessibilidade dificultada aos serviços faz da criança com doença crônica 

vítima da situação e a responsabilização pelo fato pode ser das políticas públicas de saúde, em 

decorrência de singularidades da própria família ou mesmo da falta de clareza quanto aos 

trâmites burocráticos para utilização dos serviços de saúde, deixando a díade vulnerável
(9)

. 

Estudo
(13)

 com crianças com Diabetes Mellitus tipo 1 afirma que o acesso 

dificultoso às consultas contribui para a evasão dos pais no acompanhamento da criança 

principalmente os que têm ocupações laborais, acarretando procura dos serviços de saúde, 

muitas vezes, somente em casos de piora do quadro clínico da criança.  

Transformações significativas no pensar/fazer em diferentes setores da saúde são 

necessárias na busca de superar a prática atual, com foco no sofrimento manifesto, na queixa 

conduta, que pouco contribui para a práxis em saúde do processo saúde-doença individual e 

coletiva, e na fragmentação das intervenções. As relações interpessoais no cotidiano das 
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práticas de saúde devem ser valorizadas
(14)

, pois traz as condições necessárias para os 

profissionais de saúde ampliar o horizonte de cuidado ao proporcionar uma aproximação com 

as pessoas das quais cuidam e trazer espaço para reconhecer suas singularidades que 

nortearam o processo de trabalho. 

O profissional de saúde, por intermédio do vínculo com as famílias, tem a 

oportunidade de acompanhar continuamente a criança com doença crônica e a própria família, 

reconhecer, em tempo oportuno, as demandas emergentes e promover atuação rápida e eficaz, 

evitando consequências biopsicossociais, como também financeiras. 

Nesse sentido, o estudo é justificável por trazer dados da realidade dos envolvidos 

no processo, que irão contribuir com a construção do conhecimento acerca da temática 

assistência integral à saúde da criança com doença crônica, segundo a continuidade e a 

longitudinalidade. A intenção do estudo é trazer subsídios para aprimorar o cuidado oferecido 

pelos serviços de saúde e beneficiar a criança e sua família por intermédio de uma assistência 

condizente com as necessidades singulares deste grupo. Poderá, também, contribuir com a 

sensibilização dos profissionais de saúde, fazendo-os despertar para as políticas públicas 

existentes que incluem as crianças e adolescentes com doença crônica em todos os níveis de 

atenção, de modo que reconheçam o seu papel na rede de saúde e as especificidades de 

cuidado inerentes a essa população. 

A pesquisa que procura apreender a essência da constituição das circunstâncias de 

vulnerabilidade na vida das famílias e das crianças que convivem com uma doença crônica, 

no que diz respeito à organização das instituições na sociedade contemporânea é necessária, 

pois valoriza os pensamentos e as expressões dos sujeitos envolvidos no processo, 

contributivos no aprimoramento da assistência
(9)

. 

Diante do apresentado, questionou-se: Como têm sido efetivadas a 

longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança com doença crônica? 

Para responder a esse questionamento, o estudo teve como objetivo geral analisar 

a longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança com doença crônica. Os objetivos 

específicos constituíram-se em analisar a compreensão dos profissionais e gestores de saúde 

sobre a atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica e sua família; e analisar a 

percepção de cuidadores familiares em relação à longitudinalidade e à continuidade do 

cuidado à criança/adolescente com doença crônica. 
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2 CUIDADO À CRIANÇA COM DOENÇA CRÔNICA NA REDE DE ATENÇÃO À 

SAÚDE 

 

 

2.1 O cuidado e a criança com doença crônica 

 

 

No Dicionário Michaelis
(15)

 o substantivo cuidado significa desvelo, precaução, 

responsabilidade, inquietação de espírito, atenção. Não obstante, Boff
(16: 57)

, mergulhando no 

íntimo da palavra, traz “o cuidado como a essência do humano”, pois enfatiza que sem este 

não haveria condições para existência humana. 

Sensível a essa condição, reconhece-se diferentes dimensões do cuidado 

encontrando-o como um envolvimento amoroso com a realidade do outro; como preocupação 

atenta com aquilo ou com quem nos sentimos unidos afetivamente; como precaução e 

prevenção diante das incertezas do futuro; e como holding, conjunto de ações capaz de 

garantir boas condições de vida. Destarte, o cuidado insere-se no mundo dos fins (o para quê), 

da primazia e dos valores e tem como sede o coração, inteligência sensível e cordial, parte 

complementar da razão instrumental responsável pelo estabelecimento de lucidez, de critérios 

e de limites
(16)

. 

Nesse sentido, o cuidado é permeado pelo resgate de alguns princípios e 

procedimentos primordiais na atenção à saúde. Trata-se de fazer mais e, por vezes, trazer um 

diferencial para o trabalho cotidiano; ouvir e ver mais, de modo a ir além da expressão oral e 

atentar a comunicação não verbal; ser sensível para tocar mais, não simplesmente o físico, 

mas um desconforto, uma área de preocupação daquela pessoa que necessita de cuidado. 

Assim, o quantitativo muda o qualitativo, uma vez que passa a fazer o diferencial no 

cuidado
(17)

. 

O cuidado enquanto substantivo conduz o modo de produção que obedece à lógica 

da cooperação, do respeito às possibilidades e aos limites da natureza, no intuito de preservar 

a vida
(16)

. Na produção do cuidado os profissionais de saúde constroem mediações, 

escolhendo a partir de certas possibilidades o que devem querer, ser e fazer aqueles a quem 

prestam assistência e a eles próprios
(18)

. 

Portanto, durante essa interação entre profissional de saúde e usuário, há uma 

permuta dinâmica e constante que influencia todo o processo de produção de cuidado, ao 
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mesmo tempo em que este é influenciado pelas possibilidades de escolhas presentes no meio 

naquele momento do encontro. 

Para Boff
(16)

 o cuidado possui dois sentidos maiores:  

 

 
o primeiro designa o desvelo, a solicitude, a atenção, a diligência e o zelo que se 

devota a uma pessoa ou a um grupo ou a um objeto de estimação [...] O segundo 

sentido deriva do primeiro. Por causa deste envolvimento afetivo, o cuidado passa a 

significar: a preocupação, a inquietação, a perturbação e até o sobressalto pela 

pessoa amada ou com a qual se está ligado por laços de parentesco, amizade, 

proximidade, afeto e amor. O cuidado faz do outro uma realidade preciosa
(16: 28-9)

.  

 

 

A partir do momento que se reconhece a realidade do outro como preciosa, há 

uma mudança de postura e atitude do profissional, um novo olhar que transcende o agir 

técnico-mecanizado para um patamar de responsabilidade compartilhada, envolvendo-se e 

sendo coparticipe na construção de história vida da pessoa de quem se cuida. 

Nesse processo, o profissional de saúde envolve-se com tudo que diz respeito à 

saúde e à cura dos pacientes. Nas atitudes de cuidado observam-se a compaixão empática com 

o outro; o toque da carícia essencial para devolver-lhe a certeza de que pertence à nossa 

humanidade; a assistência ao paciente quando este não puder atender às suas necessidades; o 

fazer a pessoa acreditar em sua força interior e incentivá-la por meio de gestos simbólicos 

afetivos, devolvendo-lhe a confiança na vida; o fazê-la acolher a condição humana, 

dialogando com ela no encontro do sentido da vida; e o acompanhá-la na grande travessia até 

a morte
(16)

. 

O profissional de saúde também deve auscultar o projeto de vida dos sujeitos dos 

quais cuida e reconhecer seu papel como agente na construção e concretização desse projeto 

sem impor sua vontade ao protagonista do mesmo. Isso em saúde implica voltar ao outro com 

empatia, aceitando-o em suas diferenças, de modo que surja o sujeito e seus objetos e tenha 

assim o caráter de cuidado intrínseco à ação assistencial
(18)

. 

Interioriza-se, então, a ética do cuidado que perpassa todas as disciplinas e 

impregna todas as atitudes, pois não se considera somente os dados, mas presta atenção aos 

valores que estão em jogo, atentando para o que realmente interessa e preocupados com o 

impacto que nossas ideias e ações podem causar aos outros
(16)

. 

A dimensão ética do cuidado relaciona-se tanto à disposição do profissional e do 

usuário para o encontro quanto se nas escolhas emergidas desse encontro reconheceu-se e 



17 
 

examinou-se racionalmente as pretensões e proposições dos sujeitos envolvidos sobre o que 

seria bom para a vida dele
(17)

. 

Quando trabalham nessa perspectiva, os profissionais de saúde envolvem-se 

afetivamente e preocupam-se com os pacientes, pois veem o cuidado não como um ato 

esporádico, mas uma atitude permanente e consciente para com o outro
(16)

. 

Pensando dessa maneira, o cuidado à criança apóia-se em uma atuação 

participativa, fortalecida pelas subjetividades dos sujeitos envolvidos, uma relação empática 

dialógica permeada de caminhos incertos e surpreendentes. Nesse encontro de cuidado deve 

haver alteridade e o olhar estar voltado para o sujeito com necessidades, transpassando o 

biológico e alcançando as dimensões subjetiva e social das crianças e suas famílias
(19)

. 

No cuidado à criança, deve-se considerar ser a mesma possuidora de 

peculiaridades que impactam na atenção à saúde e as distingue do adulto. Dentre elas têm-se 

que a criança é um ser em desenvolvimento e sua saúde depende do seu padrão de 

crescimento e desenvolvimento (em especial, cognitivo e emocional); apresenta um aspecto 

epidemiológico diferente em relação à presença da doença e aos riscos de sequelas; é 

dependente de um cuidador para ter acesso aos cuidados à saúde; e o seu perfil demográfico é 

diferente, pois as mais vulneráveis vivem em condições de maior pobreza, com menos acesso 

aos serviços de saúde, o que poderia gerar uma quinta peculiaridade, a desigualdade
(20)

. 

Além das peculiaridades próprias da infância, a criança com doença crônica 

acresce a estas um problema de saúde crônico, ampliando a complexidade do cuidado e nem 

sempre os serviços e profissionais de saúde estão preparados para cuidar efetivamente da 

criança e sua família. Necessita-se ampliar os horizontes no cuidado à criança com doença 

crônica, pois este deve incluir a família e também reconhecer que essa não deixou de ser 

criança por ter uma doença crônica. Portanto, salienta-se a necessidade desta ter a sua 

disponibilidade uma rede de cuidado integrada e qualificada para atender suas demandas 

singulares. 

 

 

2.2 Rede de atenção à criança com doença crônica e o processo de trabalho dos 

profissionais de saúde 

 

 

A organização dos serviços de saúde em rede visa garantir a eficácia nas ações de 

proteção, de cuidados e de prevenção e a continuidade do acompanhamento de 
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crianças/adolescentes/família. Para tanto, pressupõe-se a existência de fluxo interno de 

atendimento, formas de encaminhamentos, agendamentos de interconsultas, retornos, 

realização e avaliação dos resultados de exames complementares, reuniões da equipe de saúde 

e intersetorial para avaliar a evolução e o prognóstico clínico e social do caso, entre outras 

ações
(21)

. 

As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) constituem o problema de 

saúde de maior magnitude e corresponderam a 72% das causas de morte no Brasil em 

2007
(22)

. Percebendo a dimensão do problema, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Ações 

Estratégias para o Enfrentamento das DCNT em 2011, com a finalidade de “promover o 

desenvolvimento e a implementação de políticas públicas efetivas, integradas, sustentáveis e 

baseadas em evidências para a prevenção, o controle e o cuidado das DCNT e seus fatores de 

risco”
(1: 10)

. 

Nessa perspectiva, na tentativa de apontar caminhos para a reorganização do 

sistema de saúde, Mendes
(5)

 sugere a implantação das Redes de Atenção à Saúde (RASs) 

possuidora de uma estrutura operacional adequada para atender às necessidades da população 

sob sua responsabilidade.  

Incorporada oficialmente ao Sistema Único de Saúde (SUS) através da Portaria nº 

4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização das redes de 

atenção à saúde no âmbito do SUS, e o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 

regulamentador da Lei nº 8.080/90, as RASs são constituídas por serviços de saúde 

diferenciados pela tecnologia dura característica de cada serviço, com missão unificada, 

objetivos comuns e atuação cooperativa e interdependente, organizados poliarquicamente e 

coordenados pela APS, visando assistência contínua e integral à população adscrita, com 

responsabilidade compartilhada. Nas RASs a poliarquia substitui a hierarquia existente, e o 

sistema é organizado sob a forma de uma rede horizontal integrada, em que cada serviço tem 

sua importância para se cumprir os objetivos das redes, sem ordem ou grau de superioridade 

entre eles, e a APS é o centro de comunicação entre os pontos
(5)

. As RASs favorecem o 

cuidado integral, pois cada serviço é repensado como componente primordial da rede em que 

cada pessoa percorrerá para obtenção da integralidade do cuidado
(1)

. 

Baseado no Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC)
(5)

 e na criação 

das RASs, recentemente foi promulgada a Portaria n° 252 de 19 de fevereiro de 2013, que 

institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
(22)

. Essa rede foi 

idealizada pensando-se na necessidade que essas pessoas têm de um processo contínuo de 

cuidado. A mesma preconiza-se atenção integral a esses sujeitos, “em todos os pontos de 
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atenção, com realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde”
 

(22:art.3)
. 

Embora essa Portaria tenha o propósito de abranger todo o ciclo vital, não há, 

efetivamente, ações direcionadas especificamente à criança e ao adolescente com doença 

crônica, que têm singularidades importantes nesse processo. A única abordagem à criança 

neste documento é quando o mesmo referencia o aumento da prevalência do sobrepeso e da 

obesidade em crianças e adolescentes, e a repercussão que esta situação pode acarretar 

aumentando as doenças crônicas na fase adulta, ou seja, preocupando-se e concentrando-se na 

finalidade de prevenir as doenças crônicas no adulto. Reconhece-se a importância do 

desenvolvimento desse trabalho, contudo essa lacuna na política pública nacional expõe 

crianças e adolescentes com doença crônica à maior vulnerabilidade na medida em que os 

serviços não estão preparados e abertos para recebê-las e dar respostas aos seus problemas 

crônicos de saúde. 

A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é constituída pela 

atenção básica, centro de comunicação da rede e responsável por organizar e coordenar o 

cuidado; atenção especializada (ambulatorial, hospitalar e urgência e emergência), com 

serviços com diferentes densidades tecnológicas para apoiar e complementar o cuidado da 

atenção básica; sistema de apoio diagnóstico e terapêutico e de assistência farmacêutica; 

sistema logístico, composto pelas tecnologias de informação para alimentar a rede e subsidiar 

a tomada de decisões para a solução de possíveis problemas; regulação, responsável pela 

gestão para qualificar a demanda e a assistência, otimizar a organização da oferta, auxiliar e 

monitorar os pactos em saúde e auxiliar e garantir o acesso às ações e serviços, 

principalmente os de maior densidade tecnológica; e governança, que compreende a gestão 

regional compartilhada dessa rede
(22)

. 

O trabalho em saúde na rede deve ser norteado por uma gestão da micropolítica, 

gerida pela abordagem integral do sujeito e suas necessidades, com articulação dos 

profissionais, das equipes e dos serviços de saúde, centrado nos saberes e práticas com a 

coordenação estabelecendo fluxos e processos de trabalho. Enfatiza-se, portanto, a gestão 

conduzida pela “linha do cuidado”, que perpassa toda a extensão dos serviços de saúde a 

partir de um ponto e, no caso de uma criança com doença crônica que procura o serviço, cabe 

à gestão acompanhar todo o processo de cuidado e oferecer o apoio necessário, fazendo as 

articulações primordiais para um bom atendimento
(23)

.  



20 
 

Para implantar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas, 

necessita-se organizar e operacionalizar as linhas de cuidados de acordo com o quadro 

epidemiológico
(22)

. Regida pela linha do cuidado, as instituições de saúde carecem ser 

organizadas na perspectiva da atenção integral à saúde da criança e do adolescente, de modo a 

garantir o atendimento e a articulação das ações desenvolvidas tanto pela rede de cuidados em 

saúde, quanto as de proteção social no território. O objetivo é fortalecer a responsabilização 

dos gestores e dos profissionais de saúde de todos os níveis de atenção à população
(21)

.
 

A atenção organizada por meio da linha de cuidado integral pode evitar a 

utilização de serviços mais especializados e dispendiosos, consequente ao agravamento no 

estado de saúde da criança, bem como desgastes e angústias da família, decorrente da 

dificuldade de acesso aos serviços em tempo oportuno. 

Segundo o Ministério da Saúde, a linha de cuidado integral à saúde da criança e 

do adolescente  

 

 

[...] é uma estratégia para a ação, um caminho para o alcance da atenção integral ou 

a integralidade da atenção [...] que proporciona a produção do cuidado desde a 

atenção primária até o mais complexo nível de atenção, exigindo ainda a interação 

com os demais sistemas de garantia de direitos, proteção e defesa de crianças e 

adolescentes
(21:49)

.
 

 

 

Como estratégia, para se construir a linha de cuidado integral à saúde da criança com 

doença crônica, necessita-se, antes de elaborar as diretrizes e protocolos regentes da 

assistência, consultar as famílias bem como os profissionais de saúde que convivem com esse 

problema. A experiência oriunda da vivência, tanto no âmbito institucional quanto familiar, os 

capacitam a fornecer informações condizentes com a realidade e necessidades intrínsecas à 

condição crônica e apontar as fragilidades do sistema de serviços de saúde, que dificultam o 

cuidado às crianças. 

De acordo com as diretrizes e princípios do SUS, os profissionais dos diferentes níveis 

de atenção à saúde deveriam atuar integrados concomitantemente na assistência à criança com 

doença crônica e sua família para dar suporte adequado e integral no percorrer da linha de 

cuidado, porém compreende-se que ainda há muito a se avançar nesse aspecto
(24)

. 

Apreende-se que a rede somente funcionará na perspectiva da integralidade se 

começar a ser tecida a partir da relação entre usuário e profissional e com as equipes de saúde, 

com vistas na resolução dos problemas de saúde. Contudo é necessário que o profissional de 

saúde, principalmente quando se trabalha em equipe, apreenda o valor de suas ações no 

processo de trabalho em saúde, de modo a favorecer a construção de um bom vínculo
(23)

.  
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A ferramenta necessária para o vínculo e a responsabilização estabelecerem-se é o 

diálogo, e os profissionais de saúde devem entender que a “produção do cuidado precisa estar 

orientada para o fortalecimento das competências da família e para a produção de uma relação 

de parceria” com esta, contemplando a intersubjetividade e a flexibilidade no seu papel
(25: 7)

. 

No entanto, avanços e mudanças são necessários para consolidar a proposta de 

funcionamento dos serviços em redes de atenção às condições crônicas que permitam 

efetivamente um acompanhamento da saúde integral da criança com doença crônica e suas 

peculiaridades de cuidado, integrando, nesse contexto, as necessidades de cuidado de sua 

família. 

 

 

2.3 Atenção primária na rede de cuidado à saúde da criança com doença crônica e sua 

família 

 

 

A APS no Brasil institui-se em uma política pública voltada para a saúde da 

família e está em processo de transição passando de nível primário do sistema de atenção à 

saúde para funcionar como estratégia de organização do sistema de saúde. Esse novo olhar é 

imprescindível para se pensar em RASs eficientes, efetivas e de qualidade, pois como 

integrante e organizadora da rede de serviços a APS deve estar muito bem estruturada
(5)

.  

A APS, como centro de comunicação, fica responsável por ordenar a rede e 

coordenar o cuidado devido seu grande potencial de identificar as demandas de saúde da 

população e preparar o diagnóstico situacional de risco. Este norteará a organização da rede 

de cuidado em eixos temáticos para assim possibilitar o desenvolvimento das linhas de 

cuidado que interligam todos os pontos de atenção. Para tanto, necessita-se de profissionais 

capacitados para dar resolutividade às demandas apresentadas e contar com a disponibilidade 

de fortes sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, como os sistemas de teleconsultoria, 

equipamentos telediagnóstico, sistema de informação adequado, assistência farmacêutica 

garantida e o apoio ao autocuidado
(1)

 

Na operacionalização como estratégia de organização do sistema de atenção à 

saúde para garantia de resultados positivos e de qualidade, a APS  deve conter sete atributos e 

três funções essenciais, para contribuir com o funcionamento apropriado das Redes de 

Atenção. Dos sete atributos, quatro são essenciais: primeiro contato, longitudinalidade, 

integralidade e coordenação, e três são derivados destes: orientação familiar; orientação 
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comunitária; e competência cultural. As funções constituem-se em resolubilidade, 

comunicação e responsabilização
(5)

.  

No que concerne aos atributos essenciais, o primeiro contato refere-se à garantia 

de acessibilidade para cada novo problema ou novo episódio de um problema de saúde, para 

não afetar negativamente o diagnóstico e o manejo da doença; a longitudinalidade diz 

respeito ao vínculo e a responsabilização e constitui uma relação entre profissional/equipe e 

indivíduo estabelecida ao longo do tempo, independente da presença de um problema de 

saúde; a integralidade contempla a integração na prática clínica e comunitária de ações de 

promoção, prevenção e tratamento, com abordagem voltada para o indivíduo, a família e seu 

contexto; a coordenação, imprescindível para o sucesso dos outros atributos, refere-se à 

organização das ações ao conjunto de necessidades identificadas nos indivíduos, suas famílias 

e comunidade, de modo a garantir a continuidade da atenção e a essência para esta é a 

informação
(6)

. 

Em relação aos atributos derivados, a orientação familiar concebe a família 

como sujeito da atenção, exigindo do profissional saber interagir com o ser social e suas 

relações e conhecer modos singulares de abordagem familiar; a orientação comunitária 

enfatiza uma análise integrada de indivíduo, família e contexto onde estão inseridos, para o 

reconhecimento das demandas de saúde destes; e a competência cultural remete ao respeito à 

cultura e às preferências dos indivíduos e família com uma relação horizontal entre estes e a 

equipe de saúde
(5)

. 

No que diz respeito às funções, estas são essenciais na consolidação da APS como 

estratégia de saúde. Dentre elas tem-se a resolubilidade, que envolve a capacidade de a APS 

resolver 85% dos problemas de saúde de sua população; a comunicação como função 

elementar para que as RASs funcionem adequadamente, pois por meio desta é que serão 

ordenados os fluxos e contrafluxos dos usuários, dos produtos e das informações entre os 

pontos de atenção da rede de saúde; e a responsabilização, que envolve o comprometimento 

do serviço com sua população, a gestão destas pessoas e a responsabilidade econômica e 

sanitária da mesma, a qual deve ser conhecida intimamente pela equipe de saúde
(5)

. 

Permeando essa perspectiva está o cuidado, essencial e fundamental da APS para 

muni-la de uma atenção resolutiva à maioria dos problemas de saúde pessoal e coletivo e 

evitar encaminhamentos hospitalares
(16)

. No entanto, a falta de acolhimento das demandas 

pela APS inviabiliza a construção da linha do cuidado na atenção integral à saúde da criança 

em condição crônica. Diante disso, sem a responsabilização da atenção básica, considerada 

porta de entrada do sistema, o acompanhamento dessas crianças não é efetivado, pois as 
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famílias, por não serem acolhidas e não terem resolvidos os problemas de saúde do filho, 

podem se distanciar da equipe devido à insatisfação com os serviços oferecidos e o modo 

como são atendidas
(10)

. 

Dentre os determinantes que obstaculizam a produção de cuidado integral e 

efetivo nos serviços de atenção básica podem ser encontrados a contratação de trabalhadores 

sem o perfil necessário para atender nesse tipo de serviço; as condições precárias de trabalho 

ou, ainda, a administração gestora ineficaz que sugerem ações profissionais meramente de 

cunho curativo com a intenção de mostrar atendimento à demanda que procura o serviço 

visando campanhas eleitorais
(26)

. Acresce-se a estes, a desvalorização política, econômica e 

social da APS por diversas razões e, dentre elas, a predominância do uso de tecnologias leves 

que são muito significativas para o cuidado à saúde da população, mas não quantificáveis pela 

produtividade, fazendo-a receber quantias ínfimas de recursos financeiros; a ênfase na atenção 

especializada, que enaltece o prestígio dos médicos especialistas; maior investimento em 

cuidados especializados e hospitais; a fragilidade do apoio diagnóstico, do sistema de 

informação, do controle social e dos modelos de atenção à saúde; e a má remuneração dos 

profissionais que trabalham na APS
(5)

. 

Para a equipe de Saúde da Família torna-se necessária a reorganização da prática 

clínica, que marcaria a conformação do sistema de saúde e a formação dos profissionais, 

valorizando a produção de vínculo, a humanização da gestão e da assistência, o cuidado 

promotor de responsabilização e o exercício da cidadania
(23)

. Além disso, os serviços de 

atenção básica de saúde também deveriam ser organizados para ter impacto significativo nas 

várias fases inerentes do processo de viver da criança. A tarefa não é de um profissional ou de 

uma categoria isoladamente, mas sim um fazer/pensar integrado do serviço e da equipe
(27)

.  

 

 

[...] o modelo médico hegemônico ainda prevalece nas práticas em saúde [...] Perde-

se assim, a oportunidade de um olhar ampliado para as necessidades do crescimento 

e desenvolvimento infantil, compartilhadas com aquelas inerentes à família e ao 

ambiente no qual a criança está inserida
(27: 702)

. 

 

 

Diante da realidade apresentada, os governantes devem estar atentos ao elaborar 

os projetos em saúde, pois é necessário, antes de tudo, valorizar e realizar uma leitura 

inteligente da realidade das famílias e da comunidade. “Um projeto ‘caído do céu’ é violento 

porque não é participado (não conta com a participação de quem deve ser o sujeito da ação e 

não mero objeto); ou é ineficaz na medida em que fica restrito somente ao assistencial”
(28: 133)

. 
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A integralidade do cuidado à criança na APS é um processo complexo repleto de 

expectativas e possibilidades de construção prática para responder às necessidades 

encontradas, iniciado a partir da interação profissional/família/criança. Nessa construção para 

o cuidado à criança é incluído um conjunto de ações, interações e intervenções 

interdisciplinares e intersetoriais, para manter e promover a saúde infantil e garantir o 

acompanhamento saudável do dinamismo do seu crescimento e desenvolvimento. Destarte, ao 

modelar a integralidade do cuidado na APS, deve-se romper com o estabelecido e repensar 

novas maneiras de cuidados e de cuidar que agreguem o saber técnico, o operante e as 

tecnologias relacionais e subjetivas
(27)

. 

Nesse processo, a equipe de saúde da APS deve assumir um compromisso 

fidedigno com as famílias, acolhendo, responsabilizando e vinculando-se a estas, pois elas são 

as responsáveis por conduzir as crianças/adolescentes com doenças crônicas aos serviços de 

saúde. Caso a família não perceba interesse por parte da equipe de saúde da atenção básica e 

segurança desses profissionais no acompanhamento de seu filho, tornar-se-á um obstáculo 

para o cuidado e a longitudinalidade e a continuidade não será efetivada. Dessa maneira, 

perde-se a oportunidade de a APS cumprir seu papel e trazer benefícios ao cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica e sua família, pois por estar mais próxima tem mais 

possibilidades de identificar e intervir precocemente em problemas e planejar ações de 

promoção à saúde, de modo a promover uma melhor qualidade de vida, além de facilitar o 

acesso aos demais serviços da rede, coordenando o cuidado.  

 

 

2.4 Organização da atenção à saúde da criança com doença crônica: revisão integrativa 

 

 

Diante da importância do conhecimento sobre a organização da atenção à saúde 

da criança com doença crônica para o objeto em estudo, decidiu-se realizar uma revisão 

integrativa da literatura. A seguir, será apresentado artigo fruto dessa pesquisa.  
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Organização da Atenção à Saúde da Criança com Doença Crônica: revisão 

integrativa da literatura† 

Organization of Health Care for Child with Chronic Disease: Integrative 

Literature Review 

 

RESUMO 

Realizou-se uma revisão integrativa na Biblioteca Virtual em Saúde para analisar o 

conhecimento científico produzido sobre a organização dos serviços de saúde na 

atenção à criança com doença crônica, utilizando descritores atenção primária à 

saúde, saúde da criança e doença crônica. Foram incluídos artigos publicados de 

2007 a junho de 2013 em português, inglês e espanhol; e excluídos os que não 

estavam acessíveis na íntegra, online e gratuitamente, e que não abordassem 

especificamente a organização dos serviços na atenção à criança em condição 

crônica. A análise temática dos achados nos 10 artigos selecionados evidenciou 

duas categorias: reconstrução do paradigma do cuidado à saúde a partir do novo 

olhar para a doença crônica e gestão do cuidado à criança com doença crônica. O 

estudo não possibilitou análise da organização das redes para atender crianças com 

doenças crônicas no Brasil, pois nenhuma produção brasileira sobre a temática foi 

encontrada nesta busca, mas trouxe subsídios para organizar uma rede de cuidado 

mais efetiva. 

DESCRITORES: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Criança; Doença Crônica; 

Serviços de Saúde. 

 

ABSTRACT 

An integrative review in the Virtual Library in Health was conducted to analyze the 

scientific knowledge produced about the organization of the health services regarding 

care to child with chronic disease, the search used descriptors such as primary 

health care, child´s health and chronic disease. Articles published from 2007 to June 

2013 in Portuguese, English and Spanish were included; and excluded the ones that 

were not accessible in full on-line and free and that did not deal specifically with the 

organization of services devoted to the care to child in chronic condition. The theme 

analysis of the findings in the ten selected articles highlighted two categories: 

                                                           
†
 Artigo enviado para Revista Physis, formatado segundo as normas (ANEXO D). 
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paradigm reconstruction of health care from a new viewpoint for the chronic disease; 

and management of care to child with chronic disease. The study did not enable the 

analysis of the organization of the systems to offer care to children with chronic 

diseases in Brazil, because no Brazilian production about the theme was found in 

this search, but it brought subsidies to organize a more effective care system.  

DESCRIPTORS: Primary Health Care; Child´s Health; Chronic Disease; Health 

Services.  

 

INTRODUÇÃO 

A prevalência das doenças crônicas na infância e na adolescência aumentou 

significativamente nos Estados Unidos desde a década de 80 e, atualmente, 

aproximadamente 14% desta população tem um diagnóstico de doença crônica e 

9% tem dois ou mais diagnósticos associados(EL-MALLAKH; HOWARD; INMAN, 

2010). No Brasil a Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílios, realizada em 2008 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), evidenciou doença 

crônica em 18,8% das crianças e 11% dos adolescentes.  

Estudo realizado no Rio de Janeiro constatou alta taxa de internações e 

reinternações hospitalares em crianças com doenças crônicas e a necessidade de 

organizar e preparar os serviços pediátricos para cuidar dessa população (DUARTE 

et al., 2012). 

Diante da significância do crescimento das doenças crônicas em crianças e 

adolescentes, percebe-se a necessidade de se repensar novas formas de 

organização do sistema de saúde, no intuito de trazer resolutividade às demandas 

de cuidado dessa população, na perspectiva da integralidade. Esse novo olhar deve 

ter articulação e comprometimento dos serviços e profissionais de saúde no 

acompanhamento ao longo do tempo, independente da presença ou não da recidiva 

dos sintomas da doença. Para tanto, cada instituição da rede de serviços deve 

assumir o compromisso e a responsabilização pelo cuidado da criança com doença 

crônica e sua família, reconhecendo seu papel para garantia do cuidado integral, de 

acordo com as necessidades deste grupo.  

Em consonância com as diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde 

brasileiro, os profissionais dos diferentes níveis de atenção deveriam atuar 

integrados concomitantemente na assistência à criança e sua família, para dar 
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suporte adequado e integral no percorrer da linha de cuidado, porém, as lacunas 

ainda são significativas e precisam ser superadas (NÓBREGA et al., 2010). 

Reconhecer a problemática da condição crônica na infância e ter habilidade 

para identificar as oportunidades para prevenir e tratar adequadamente essas 

crianças, constitui-se como primeiros e fundamentais passos na reorganização das 

práticas de saúde no cuidado a essa população (PERRIN, 2011). Uma organização 

adequada da rede de cuidados primários em saúde poderia evitar a utilização de 

serviços mais especializados e dispendiosos decorrente do agravamento no estado 

de saúde da criança, bem como desgastes e angústias da família.  

Além disso, necessita-se do comprometimento de todos os envolvidos com o 

processo de trabalho no sistema de saúde e um pensar coletivo para reflexão 

conjunta e construção de estratégias em busca de melhoria do acesso e da 

qualidade dos serviços (BECCHI et al., 2013). 

No entanto, são escassos os estudos que versam sobre a articulação dos 

serviços de saúde para o cuidado da população de crianças e adolescentes com 

doenças crônicas e o desenvolvimento de pesquisas pode contribuir para a melhoria 

da atenção.  

Diante dessa assertiva, realizou-se uma busca sistematizada na literatura 

com o objetivo de analisar o conhecimento científico produzido sobre a organização 

dos serviços de saúde na atenção à criança com doença crônica. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura construída a partir de seis 

etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento de 

critérios de inclusão e exclusão; identificação e seleção dos estudos; categorização 

dos estudos selecionados; análise e interpretação dos resultados; e apresentação 

da revisão/síntese do conhecimento (BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

Na primeira etapa ocorreu a identificação do tema e seleção do 

questionamento do estudo em que se decidiu por buscar conhecimento aprofundado e 

atualizado sobre a organização dos serviços na atenção à criança com doença 

crônica e definiu-se a seguinte questão para nortear a busca: “Como estão 

organizados os serviços de saúde na atenção à criança com doença crônica?”. Nessa 

etapa ainda delimitou-se que o resgate das produções científicas seria realizado na 

Biblioteca Virtual em Saúde (http://regional.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt), entre 
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os meses de Maio e Julho de 2013, com a utilização simultânea dos descritores 

atenção primária à saúde, saúde da criança e doença crônica.  

Na etapa posterior, elegeram-se os critérios de inclusão e exclusão que 

consubstanciassem o objeto em estudo. Decidiu-se pela inclusão de artigos 

publicados em periódicos indexados no período de Janeiro de 2007 a Junho de 2013 

e nos idiomas português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram: artigos 

não acessíveis na íntegra, online e gratuitamente; e que não abordassem a 

organização dos serviços na atenção à criança em condição crônica.  

Os títulos e os resumos dos artigos foram criteriosamente analisados 

individualmente por dois avaliadores na terceira etapa, na busca de indícios de 

conteúdo significativo sobre a organização dos serviços de saúde na atenção à 

criança com doença crônica, com uma pré-seleção destes. Quando não havia 

resumo na base de dados, buscava-se localizar o artigo para sua leitura na íntegra. 

A seguir, os artigos pré-selecionados foram lidos na íntegra para compor a amostra 

final da revisão integrativa. Ao final desse processo, os avaliadores reuniram-se e 

discutiram sobre os resultados de suas análises, que apresentaram poucas 

divergências. Após discussão, chegou-se a um consenso na seleção de 10 artigos 

para compor a amostra final para análise.  

Na quarta etapa, as informações dos artigos foram extraídas com o auxílio 

de um instrumento contendo os seguintes itens: periódico, ano de publicação, título 

do artigo, autores, objetivo da pesquisa, tipo de estudo, idioma de origem e recortes 

de fragmentos significantes para o tema em estudo. Estes formaram o corpus da 

revisão integrativa com os dados para análise. 

A análise temática (MINAYO, 2012) consubstanciou a interpretação dos 

achados, possibilitando apontar as lacunas no conhecimento produzido e a sugestão 

de caminhos para futuras pesquisas em relação à temática. Posteriormente, na 

última etapa, elaborou-se um documento com a síntese dos principais resultados 

obtidos por meio da revisão integrativa da literatura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No levantamento das publicações na BVS apareceram, após o cruzamento 

simultâneo de todos os descritores um total de 211 artigos. Destes, 129 não 

contemplavam o período de tempo estipulado, 2 artigos estavam redigidos em 

francês e italiano, 8 não estavam disponíveis gratuitamente na íntegra para leitura e 
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62 não abordavam a organização dos serviços na atenção à criança em condição 

crônica, resultando ao final um total de 10 artigos para análise caracterizados no 

quadro 1. 

Quadro 1: Artigos selecionados para a revisão integrativa sobre a organização da 
atenção à criança com doença crônica, 2013. 

PERIÓDICO/ANO AUTORIA  TÍTULO DO 
ARTIGO 

OBJETIVO/CONSIDERAÇÕES 
DO ARTIGO 

Maternal Child 
Health Journal 
(2008) 

Kelly; Golnik; 
Cady 

 
A Medical Home 
Center: 
Specializing in the 
Care of Children 
with Special Health 
Care Needs of 
High Intensity. 

Descreve um novo Medical 
Home Center projetado para 
atender as necessidades de 
crianças especiais de cuidado 
em saúde de alta complexidade 
(CSHCN- HI). 

Archives of Disease 
in Childhood (2008) 

Graham  Specialty services 
for children with 
special health care 
needs: supplement 
not supplant the 
medical home 

Editorial com reflexões sobre a 
proposta de Sutton e colegas 
para atenuar o uso de serviços 
de emergências por CSHCN 

Journal of 
Psychosocial 
Nursing (2008) 

Cleave; Leslie 
 

Approaching 
ADHD as a chronic 
condition: 
implications for 
long-term 
adherence 

Propõe o uso do Chronic Care 
Model para desenvolver 
estratégias de cuidado para 
crianças com transtorno do 
déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH) 

Academic Pediatrics 
(2009) 

Raphael Jl, Zhang; 
Liu; Tapia; 
Giardino

 

Association of 
medical home care 
and disparities in 
emergency care 
utilization among 
children with 
special health care 
needs 

Estuda a efetividade do 
medical home em relação a 
redução das barreiras 
raciais/étnicas de acesso na 
utilização de serviços de 
emergência por crianças com 
necessidades de cuidado em 
saúde especiais (CSHCN) 

Medical Care (2009) Carrier; 
Gourevitch; Shah

 
Medical Homes: 
Challenges in 
Translating Theory 
Into Practice 

Descreve a história, a 
definição, os princípios e os 
elementos-chave do Medical 
Home 

Pediatric Annals 
(2009) 

Homer; Cooley; 
Strickland 

 
Medical home 
2009: what it is, 
where we were, 
and where we are 
today 

Delineia as mudanças 
epidemiológicas nos estados 
da doença em crianças e 
descrever sistema de modelos 
de atenção e prevenção às 
doenças crônicas; identificar 
algumas das controvérsias que 
cercam e os componentes 
essenciais necessários para 
transformação bem sucessida 
do modelo do Medical Home; e 
explicar como as políticas 
estadual e federal devem 
mudar para que o modelo do 
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Medical Home prospere e 
tenha êxito em um futuro 
próximo 

Pediatrics  (2010) Foy; Kelleher; 
Laraque 

 

 

Enhancing 
pediatric mental 
health care: 
strategies for 
preparing a primary 
care practice 

 

Descreve estratégias baseadas 
nos princípios do Chronic Care 
Model para os médicos da 
atenção primária prestar 
serviços avançados de saúde 
mental e cuidar de crianças 
com condições crônicas de 
saúde 

Primary Care 
Respiratory Journal 
(2011) 

Haughney
 

Who should look 
after children with 
asthma 

 

Editorial que traz reflexões 
sobre as mudanças ocorridas 
na gestão das doenças 
respiratórias crônicas 

Primary Care (2012) Rosenthal
 

Childhood asthma: 
considerations for 
primary care 
practice and 
chronic disease 
management in the 
village of care 

Reflexões sobre a importância 
de modelos de atenção 
primária avançados com 
serviços localizados nas 
comunidades para superar os 
entraves que ainda existem em 
relação ao cuidado à asma e 
às doenças crônicas na 
infância. 

Pediatrics (2012) Tom; Mangione-
Smith; Solomon; 
Grossman 

 

Integrated personal 
health record use: 
association with 
parent-reported 
care experiences. 

Descreve sobre as vantagens 
de se ter um prontuário 
eletrônico integrado do 
paciente e compara a 
experiência de pais de crianças 
com doenças crônicas que 
utilizam e não utilizam esse 
sistema de registro. 

Dos 10 artigos selecionados para análise (Quadro 1), todos são no idioma 

inglês. Nenhuma produção brasileira sobre a temática foi encontrada na busca na 

base de dados e os artigos incluídos são todos estrangeiros e versam sobre um 

contexto diferente do encontrado em nosso país. Os anos de 2008 e 2009 

apresentaram 3 publicações cada com redução posterior para 1 publicação nos anos 

subsequentes (2010 e 2011) e aumento para 2 artigos em 2012. Houve uma 

distribuição homogênea em termos de quantidade de publicação por periódico e a 

maioria dos artigos eram estudos reflexivos descritivos. 

A análise dos artigos resultou em duas categorias temáticas: reconstrução 

do paradigma de cuidado à saúde a partir do novo olhar para a doença crônica; e 

gestão do cuidado à criança com doença crônica. 
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Reconstrução do paradigma de cuidado à saúde a partir do novo olhar para a 

doença crônica  

Nas últimas décadas observa-se um aumento significativo de casos de 

doenças crônicas em todo o mundo. Atentando para esse fato e a necessidade de 

um novo olhar para essa realidade, Wagner criou em 1998 o Chronic Care Model, 

descrevendo uma série de novas abordagens que orientava os sistemas de saúde 

na assistência às pessoas com doença crônica (CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 

2009). Esse novo modelo de cuidado fundamenta-se na estrutura básica da atenção 

primária à saúde (APS) e apresenta modificações significativas na organização dos 

serviços, para suprir as lacunas do sistema de saúde, historicamente focado em 

problemas agudos (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009). 

Não obstante, diante da mudança do perfil epidemiológico decorrente do 

aumento das condições crônicas de saúde, inclusive na população de crianças e 

adolescentes, reconheceu-se a necessidade de a atenção primária mudar o enfoque 

principal do atendimento, que perpasse a ênfase em problemas agudos para 

conseguir suprir às demandas de cuidado atuais decorrentes dessa nova realidade 

(HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009).  

O Chronic Care Model dá ênfase à autogestão de paciente, bem como ao 

atendimento prestado por uma equipe integrada, requerendo experiência prática 

para redistribuição de papéis em relação ao cuidado e para enfrentar a nova tarefa 

de capacitar o paciente para que ele seja protagonista eficaz de sua saúde em vez 

de, simplesmente, aconselhar (CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 2009). Baseado 

nesse modelo, surgiram várias propostas para organizar os sistemas de saúde e, no 

Brasil foi proposto o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MENDES, 2012) 

com enfoque para a população adulta e idosa, o que não favorece o olhar integral 

para as singularidades da criança com doença crônica.  

Nesse olhar, necessita-se repensar a rede de saúde a fim de encontrar 

novas estratégias para alcançar crianças e suas famílias, fortalecendo o potencial 

dos serviços e suportes de base comunitária para a construção coletiva da melhoria 

do cuidado (ROSENTHAl, 2012).  

A APS é apontada como ferramenta essencial para uma bem sucedida 

reforma do sistema de saúde pela sua alta eficácia e baixo custo, pois em pesquisas 

realizadas em sistemas de saúde se constatou forte associação entre serviços de 
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cuidados primários de alta qualidade com melhores resultados de saúde e menor 

custo para o sistema (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009). 

Os serviços de atenção primária precisam considerar essa nova forma de 

cuidar, que inclui abordagens com base na população, envidando esforços em um 

contexto mais amplo de cuidados de saúde ao nível da comunidade e 

desenvolvendo um modelo de integração do sistema para o cuidado às pessoas 

com doenças crônicas. Cada serviço de cuidados primários deve avaliar suas 

necessidades e as oportunidades para aumentar os apoios de base comunitária 

local. Um esforço realista, constante e cuidadoso, com base nas relações 

interpessoais e colaborações construídas gradativamente na comunidade, em geral, 

é melhor sucedido do que esforços mais complexos, que necessitam de um 

processo decisório de ampla escala e de maior investimento financeiro. No esforço 

realista são necessárias abordagens mais simples que busquem a construção de 

parcerias entre os pacientes, suas famílias, apoios comunitários e as práticas de 

cuidados primários, com o estabelecimento de metas comuns e trabalho em parceria 

para planejar as estratégias de cuidado que têm maiores chances de obter sucesso 

(ROSENTHAL, 2012).  

Diante dessa assertiva, percebe-se a importância da atenção primária para o 

cuidado integral e para o acompanhamento adequado da criança com doença 

crônica e sua família na rede dos serviços de saúde, pois a APS configura-se como 

ponto integrador e articulador com os outros serviços, para proporcionar melhor 

qualidade de vida à população da sua área de abrangência.  

O novo formato de APS foi idealizado pela American Academy of Pediatrics 

nos Estados Unidos em 1967, denominado Medical Home, que incorporou os 

princípios do Chronic Care Model (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009). O 

Medical Home foi aprovado pelo American College of Physicians, visto que fornece 

uma estrutura na qual o Chronic Care Model pode ser implementado com sucesso 

para garantir resultados clínicos satisfatórios. Os elementos-chave do Medical Home 

que provavelmente melhorará os cuidados de saúde em longo prazo e garantirá 

resultados clínicos melhores, incluem o acesso, a continuidade dos cuidados e a 

adoção de tecnologia de informação em saúde (CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 

2009). Esse novo formato de APS demonstrou que, além de reduzir custos devido à 

racionalização do uso dos serviços de saúde, favoreceu a satisfação familiar 

(KELLY; GOLNIK; CADY, 2008; CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 2009). 
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O Medical Home presta cuidados contínuos e oferece cuidados primários 

adequados e abrangentes, encaminhando e coordenando as ações com os 

especialistas, uma vez que estes não substituem a atenção primária (GRAHAM, 

2008). 

Ter um Medical Home vai além de ter uma fonte habitual de cuidados, pois 

fornece melhor utilização dos serviços, reduzindo as barreiras de acesso e 

continuidade na atenção à saúde que poderão resultar em lacunas no cuidado 

(RAPHAEL et al., 2009). 

Posteriormente, o Chronic Care Model foi adaptado para a saúde da criança 

pelo National Initiative for Children’s Healthcare Quality (NICHQ) e o Center for 

Medical Home Improvement. O modelo defende que o cuidado é melhor quando 

prestado por uma equipe de saúde, ao invés de um único profissional, e enfatiza a 

necessidade de usuários e familiares terem conhecimentos, habilidades e motivação 

suficientes para cuidar de  sua saúde de forma eficaz, pois reconhece que estes 

gerenciam a maioria dos aspectos do cuidado a maior parte do tempo. Enfatiza 

também a necessidade um relacionamento pessoal contínuo entre os usuários e a 

equipe de saúde, que deve coordenar e integrar o cuidado utilizando-se de uma 

abordagem integral e individual (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009). Assim, 

proporciona condições para uma abordagem colaborativa entre o usuário e o serviço 

de saúde no enfrentamento da doença (CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 2009). 

O Medical Home de cuidados primários atua como um gerenciador de caso, 

sendo responsável pela coordenação das agências envolvidas no cuidado da 

criança e supervisor do desenvolvimento e implementação de um "plano centrado na 

pessoa" ou "plano centrado na família", destinado a criar um sistema de cuidado em 

torno da criança e da família. A filosofia desse sistema de cuidado em torno da 

criança e da família tem como pontos chaves: o foco nas potencialidades, em vez 

dos problemas; a participação efetiva da família em todo o processo decisório; o 

compromisso com a recuperação como um objetivo; a escolha entre as opções de 

tratamento realizadas pelo usuário; os serviços prestados em ambiente menos 

restritivo; e um plano de cuidados, desenvolvido com a família, construído com base 

nas necessidades e preferências desta, articulando os objetivos terapêuticos e os 

papéis de todos os profissionais dos serviços de saúde (FOY; KELLEHER; 

LARAQUE, 2010). 
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A coordenação é parte essencial do cuidado em saúde para Children with 

Special Health Care Needs (CSHCN) (KELLY; GOLNIK; CADY, 2008) e muito 

relevante para estas que, no início, tem necessidades de serviços de saúde e 

cuidados médicos significativamente maiores (RAPHAEL et al., 2009). A 

coordenação do cuidado em Medical Home de cuidados primários facilita o acesso e 

a tomada de decisão adequada para os pacientes e suas famílias, enquanto 

acompanha os resultados dos encontros de cuidados de saúde, incluindo exames 

laboratoriais, raios-x, visitas à especialistas e hospitalizações. Essa coordenação 

permite o planejamento e implementação do fluxo de cuidado antes, durante e 

depois de visitas ao consultório. Há contatos pré-consulta para coletar novas 

informações sobre a saúde e as preocupações atuais do usuário ou da família e 

para informar uma próxima visita ao consultório para acompanhamento da doença 

crônica, e contatos pós-visita para confirmar o cumprimento e compreensão plena 

das decisões tomadas durante a consulta. Cada sistema requer um locus de 

coordenação para gestão dos elementos dentro do sistema e para a interface de 

coordenação homóloga em outros sistemas (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 

2009). No Brasil, as CSHCN são denominadas pela sigla CRIANES - Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde. 

Os princípios do Medical Home, em linhas gerais, definem o papel do 

médico de cuidados primários e o primado da relação médico-usuário em todos os 

contextos que dizem respeito à doença. Dentre esses, tem-se também a melhoria do 

acesso do paciente a seus médicos, por exemplo, o agendamento das consultas 

necessárias para o acompanhamento no mesmo dia, e comunicação por e-mail e 

outros meios (CARRIER; GOUREVITCH; SHAH, 2009). 

No entanto, quando o cuidado à criança com doença crônica é produzido por 

uma equipe nos serviços de saúde, o papel de cada um na rede deve ser 

estabelecido para a responsabilização dos profissionais com essa criança e sua 

família, pois no momento em que se esclarecem suas responsabilidades, fica mais 

fácil para o profissional reconhecer as fragilidades do seu cuidado enquanto 

integrante da rede.  

Partindo desse pressuposto, as redes de atenção à saúde devem ter 

protocolos de gestão construídos pela equipe e fluxogramas desenvolvidos 

localmente, de acordo com as diretrizes baseadas em evidências ou padrões de 

cuidados. Os protocolos devem apontar os elementos essenciais do processo de 
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cuidado, determinados pelas necessidades das crianças e das famílias atendidas, 

pela capacidade e recursos dos serviços (FOY; KELLEHER; LARAQUE, 2010). 

Na Escócia foram criados serviços para atender pessoas com asma, nos 

quais se estabeleceram padrões clínicos para facilitar a identificação e gestão do 

cuidado de crianças e jovens com asma de alto risco. Dentre estas, estão aquelas 

que procuram com frequência os centros de emergência, as que fazem contatos fora 

do horário de atendimento, ou aquelas para as quais foram prescritas ou precisam 

de doses de medicamentos acima do recomendado (HAUGHNEY, 2011). 

Há evidências que um modelo de cuidado em saúde integrado possibilita 

acompanhamento mais efetivo e previne a piora do estado clínico da criança com 

doença crônica e sua entrada em serviços de emergência (RAPHAEL et al., 2009). 

Nesse modelo integrado de organização dos serviços, especialistas, instituições e 

equipes de saúde do hospital, da atenção básica e os serviços de base comunitária 

trabalham conjuntamente para ajudar as pessoas a percorrer pelo sistema e garantir 

que os planos terapêuticos sejam coordenados e trabalhados por todos, de acordo 

com as necessidades de saúde dos usuários (ROSENTHAL, 2012). No Brasil, esse 

tipo de organização é denominado linha do cuidado. 

Reconhece-se a essencialidade da integração dos serviços para que a rede 

de atenção em saúde trabalhe com eficiência e produza ações eficazes e efetivas na 

atenção à criança com doença crônica. Contudo, para composição das redes, a 

produção do cuidado depende dos serviços de saúde disponíveis em cada região, e 

a estruturação destas necessita ser adaptada de acordo com as peculiaridades 

locais, de modo a otimizar  a atenção à criança com doença crônica.  

Para o planejamento de ações eficazes é preciso avaliar as necessidades da 

comunidade e determinar, juntamente com ela, os caminhos a serem percorridos 

para o alcance de um cuidado ampliado, isso porque, por estar inserido em uma 

comunidade específica, os serviços de atenção primária se diferenciam devido à 

circunstâncias econômicas, institucionais, de estrutura, apoios e serviços oferecidos. 

Assim, cada serviço tem a oportunidade de identificar meios para construir apoios 

para o cuidado de seus usuários, trabalhando com os membros da comunidade, 

organizações ou instituições (ROSENTHAL, 2012) de modo que as ações essenciais 

sejam coordenadas para atender às demandas apresentadas pelos usuários.  

Na continuidade da atenção à saúde, a comunidade tem um papel 

fundamental para construir uma abordagem do cuidado mais ampla e efetiva, uma 
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vez que os serviços de base comunitária estão mais próximos dos usuários e os 

profissionais atuantes nestes têm condições para desenvolver um relacionamento 

empático com as crianças e sua família para melhorar a compreensão sobre o 

cuidado, construir atitudes positivas, promover comportamentos saudáveis e 

melhorar o autocuidado (ROSENTHAL, 2012). 

O acompanhamento de crianças com necessidades de cuidados de alta 

complexidade (CSHCN-HI) constitui-se em grande desafio para a organização da 

atenção à saúde. Estas são crianças de um subgrupo de CSHCN que, tipicamente, 

têm vários problemas médicos complexos ou raros, consultas de urgência e 

hospitalizações frequentes, circunstâncias sociais complexas, protocolos de 

tratamento pouco claros e que podem ser dependentes de medicamentos e de 

tecnologia (KELLY; GOLNIK; CADY, 2008) e não recebem cobertura pelo Medical 

Home tradicional.  

Para assistir satisfatoriamente essas crianças, foi criado em 1997 na 

Universidade de Minnesota o programa U Special Kids (USK), projetados 

especificamente para gerenciar os cuidados das CSHCN-HI e as necessidades de 

coordenação do cuidado, fornecendo serviços personalizados, acessíveis e 

integrados a este grupo de crianças. Os objetivos do programa são otimizar a saúde 

da criança, diminuir o estresse familiar (muitas vezes associado com a necessidade 

de coordenar os serviços), e reduzir a utilização excessiva dos serviços, 

principalmente quando relacionada às emergências e internações (KELLY; GOLNIK; 

CADY, 2008). 

As crianças elegíveis para o USK têm quatro ou mais problemas médicos 

crônicos significantes; uso de várias especialidades médicas; uso de muitos 

medicamentos ou produtos farmacêuticos raros; hospitalizações repetidas e/ou 

atendimentos de emergência; dependência de tecnologia (por exemplo, sonda de 

gastrostomia, traqueostomia, cateter central ou oxigênio); e necessidades não 

atendidas por outro serviço de coordenação de cuidados, como no caso de fibrose 

cística ou programas de transplante de medula óssea. A base de funcionamento 

operacional, tanto do Medical Home de cuidados primários quanto do Medical Home 

Center para CSHCN-HI, é a mesma. Entre os membros da equipe estão incluídos 

pediatra, enfermeira pediátrica, coordenador de enfermagem, administrador do 

programa e pessoal de apoio. Quando um encaminhamento é recebido, o 

administrador do programa comunica a família por telefone da pré-admissão da 
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criança e todos os registros médicos anteriores são solicitados. A partir desses 

dados, os integrantes da equipe realizam uma visita domiciliar para fazer uma 

avaliação inicial do contexto em que a criança está inserida e, em seguida, reúnem-

se com a família para elaborar um plano de cuidados singular, incluindo um plano de 

tratamento de emergência e plano de prioridades de atendimento, particularmente 

útil para as crianças que têm doenças crônicas graves, de baixa incidência (KELLY; 

GOLNIK; CADY, 2008).  

As CSHCN têm à disposição um serviço telefônico 24 horas por dia, 7 dias 

por semana, conduzidos por coordenadores de enfermagem, com o apoio médico 

(GRAHAM, 2008). A triagem telefônica é a função primordial da equipe que trata 

doenças agudas leves das CSHCN, evitando, muitas vezes, doenças mais graves 

ou complicações secundárias, redução do tempo livre e do estresse da família em 

decorrência de problemas passíveis de solução rápida. Também é gerenciada por 

telefone a renovação de receitas, comunicação escrita entre o médico da atenção 

primária e os especialistas, a fim de que as informações sejam compartilhadas. Além 

disso, informações significativas são organizadas em um resumo personalizado e 

estruturado sobre a criança. Nesse resumo, os registros médicos são reunidos e 

analisados por enfermeiras, com posterior entrevista por telefone com a família, a fim 

de verificar a informação e adicionar outras, quando for o caso. As informações 

críticas são regularmente atualizadas pelas enfermeiras em meio eletrônico. Cópias 

impressas desses resumos são entregues à família, à unidade hospitalar da criança, 

ao departamento de emergência, ao departamento médico de registro, ao médico da 

atenção primária e enviada a especialistas antes de consultas médicas (KELLY; 

GOLNIK; CADY, 2008). Esses registros eletrônicos permitem uma coordenação do 

cuidado mais efetiva (TOM et al., 2012) e, desse modo, favorece a continuidade da 

atenção. 

Outra tecnologia da informação utilizada pelos pais de crianças com 

doenças crônicas são os registros de saúde pessoal eletrônico (PHR), que pode 

estar integrado ou não a esses prontuários eletrônicos do paciente. O uso regular 

dos PHR integrado pode potencialmente levar à diminuição da utilização de 

cuidados de saúde e/ou melhorar o controle da doença, a comunicação, o acesso 

aos cuidados e o empoderamento dos pacientes, melhorando a experiência global 

de cuidado dos pais. Esta realidade ocorre, pois, ao aumentar a compreensão dos 

pais das necessidades de saúde da criança e ao proporcionar acesso oportuno e 
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conveniente aos cuidados, melhora-se a coordenação dos cuidados à criança com 

doença crônica e se facilita a comunicação entre os pais e todos os profissionais de 

saúde responsáveis pelos cuidados de saúde de seus filhos (TOM et al., 2012). 

Portanto, para a continuidade do cuidado, no contexto brasileiro, é 

necessário que cada gestão de saúde municipal identifique a melhor forma de 

estruturar sua rede de atenção à saúde, para que o cuidado ampliado seja 

promovido de acordo com o perfil da população infantil que tem doença crônica. 

Essa reorganização da prática exige que gestores e profissionais de saúde 

conheçam e saibam onde se encontram as crianças com doenças crônicas em sua 

área de abrangência, para elaborar o planejamento de ações que teçam a rede de 

atenção a essas crianças na perspectiva da linha do cuidado. É preciso garantir que 

todos os serviços necessários para o manejo da doença crônica da criança sejam 

disponibilizados em tempo oportuno, a fim de garantir a produção do cuidado 

integral na infância e que a APS seja de fato a porta de entrada preferencial no 

sistema e provedora da longitudinalidade. 

Gestão do cuidado à criança com doença crônica 

A gestão da doença crônica na infância, segundo o Chonic Care Model, 

deve trabalhar com base em seis pilares: o apoio à decisão, no qual as ferramentas 

disponíveis ajudam os médicos a tomar decisões baseadas em evidências da prática 

cotidiana; o projeto de sistema de prestação de cuidado, com divisão de tarefas 

entre os membros da equipe de saúde, para racionalizar o cuidado; o sistema de 

informação clínica computadorizado que possibilita o rastreamento dos pacientes; o 

apoio à família no autogerenciamento, ajudando os pais e pacientes a adquirir 

autonomia para o cuidado da criança com doença crônica; as políticas e os recursos 

da comunidade com envolvimento das organizações da comunidade, como a escola, 

desenvolvendo ações para adaptação dessas crianças; e a organização da prática, 

do seguro de saúde e de políticas públicas a respeito do cuidado a essas crianças 

(VAN CLEAVE; LESLIE, 2008).  

Para uma gestão bem sucedida e qualificada da doença crônica, deve-se 

unir os recursos técnicos disponíveis para o cuidado, no que se refere ao uso de 

critérios diagnósticos e prescrição de terapias adequadas, aos aspectos 

interpessoais do cuidado, que são especialmente importantes para o 

desenvolvimento do projeto terapêutico (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009) 

com participação dos profissionais, familiares e criança.  
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Em vários países, essa gestão vem se concentrando tanto na transferência 

de responsabilidade dos médicos especialistas para os clínicos gerais, como na 

ampliação do papel de enfermeiros na atenção primária e hospitalar, formados e 

qualificados apropriadamente para gerir o cuidado às crianças com problemas 

crônicos de saúde (HAUGHNEY, 2011).  

Para alcançar melhores resultados, o gestor dos cuidados deve identificar os 

recursos da comunidade e ter como elementos fundamentais o sistema de 

informação clínica e uso de visitas planejadas. O sistema de informação clínica 

permite acompanhar condições clínicas específicas, a gravidade ou complexidade 

dessas condições, e outras informações relevantes sobre o paciente e a população. 

Nas visitas planejadas, os assuntos importantes podem ser cuidadosamente revistos 

para o desenvolvimento de um plano de cuidado compartilhado com a família, 

estabelecendo-se metas (HOMER; COOLEY; STRICKLAND, 2009) que servirão de 

subsídios para uma avaliação posterior e, caso necessário, apontar novos caminhos 

para melhorar a qualidade do cuidado. 

O modelo de atenção às condições crônicas pode trabalhar sob quatro 

perspectivas de gerenciamento, dependendo da gravidade e necessidade de 

cuidados da doença crônica: gestão pela APS; gestão colaborativa/compartilhada; 

gestão por especialidade; e gestão ambulatorial intensiva. 

Vale salientar que, apesar de existir modelos diferentes de gestão, a APS 

sempre tem participação no cuidado à criança com doença crônica mesmo em 

situações de maior complexidade. Nestas, os serviços de cuidados primários 

trabalham no apoio a família, facilitando o acesso aos serviços e a aquisição dos 

recursos necessários. 

Na APS, a criança pode ser avaliada e seu problema de saúde gerenciado 

de forma adequada e com sucesso, caso suas necessidades de saúde não sejam 

complexas e complicadas por comorbidades, e se ela responder positivamente às 

intervenções de cuidados primários. A prática de cuidados primários trabalha 

diretamente com a criança e a família no desenvolvimento, implementação e 

monitoramento do plano de cuidados da criança (FOY; KELLEHER; LARAQUE, 

2010). 

Quando os serviços de cuidados primários trabalham em conjunto com os 

especialistas e desenvolvem planos abrangentes de gerenciamento de cuidados, 

aos usuários com problemas de saúde complicados, alcançam-se ótimos resultados 
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em saúde. Nesse modelo de gestão, denominado modelos colaborativos, a 

articulação entre os serviços de atenção primária e o de especialidades médicas, em 

determinada situação clínica, depende das necessidades da criança, das 

preferências da família e da criança, da disponibilidade dos recursos necessários, e 

da segurança do médico de cuidados primários para cuidar com a competência 

exigida à criança com doença crônica. A criança pode transitar entre modelos de 

gerenciamento pela atenção primária em saúde e de especialidades em função da 

evolução da gravidade da condição de saúde ou ao alcançar a sua recuperação. Em 

regiões onde os serviços especializados de saúde são inacessíveis ou insuficientes, 

incluindo áreas rurais, as práticas de cuidados primários quando necessitam de 

apoio para a decisão na elaboração dos projetos terapêuticos, podem ter a 

colaboração de especialistas por telefone, internet ou vídeo (FOY; KELLEHER; 

LARAQUE, 2010).  

Os principais elementos dos planos de cuidados colaborativos incluem a 

identificação de preocupações da família, a orientação da família sobre a doença e 

as estratégias para capacitá-la para o autocuidado, lista de todos os profissionais 

envolvidos no cuidado da criança, listagem dos pontos fortes e dos recursos 

disponíveis para a família e criança, descrição abrangente dos diagnósticos e das 

terapias, objetivos terapêuticos e um plano específico para monitorar o caminho em 

direção a esses objetivos, incluindo a avaliação funcional periódica (FOY; 

KELLEHER; LARAQUE, 2010). 

No modelo de cuidado de gestão por especialidade, o especialista assume a 

responsabilidade de cuidar da criança em função do nível de gravidade e 

complexidade dos problemas de saúde, da preocupação em relação à segurança, 

e/ou a coexistência de outras complicações ou condição social. A atenção primária 

recebe informações regulares sobre a evolução e mudanças no nível de cuidados e 

faz recomendações relativas à continuidade dos cuidados primários à criança e à 

coordenação dos serviços de especialidades médicas (FOY; KELLEHER; 

LARAQUE, 2010). 

Nos casos mais complexos como os de CSHCN-HI, o Medical Home Center 

da USK oferece um modelo de atendimento ambulatorial intensivo, análogo a uma 

unidade de terapia intensiva hospitalar, pois a gestão de cuidados médicos é 

realizada por pessoas com experiência na área. Do mesmo modo que a unidade de 

terapia intensiva trabalha em conjunto com a enfermaria do hospital, o Medical 
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Home Center deve trabalhar com o serviço de cuidados primários para gerenciar o 

cuidado de saúde, os serviços sociais, os sistemas escolares, os serviços de saúde 

pública, os recursos da comunidade e os serviços domiciliares (KELLY; GOLNIK; 

CADY, 2008). 

Além disso, o programa USK auxilia em ações tipicamente de 

responsabilidade dos pais como obter serviços de isenção necessários, cuidados 

temporários e serviços auxiliares, tais como suprimentos médicos, equipamentos, 

habitação, e modificações de veículos. O USK, comumente ajuda a programar várias 

consultas médicas em um único dia e isto é particularmente importante para as 

crianças que são de áreas rurais, facilitando e melhorando o acesso aos serviços 

especiais (como os de terapia ocupacional, de fonoaudiologia e de fisioterapia ou 

serviços psicológicos) que muitas vezes são difíceis de obter em áreas rurais. O 

programa é eficaz devido ao acesso às informações organizadas do paciente e aos 

especialistas e serviços comunitários dispostos a colaborar por telefone (KELLY; 

GOLNIK; CADY, 2008). Percebe-se, então, a relevância das parcerias de base 

comunitárias para melhorar a gestão da doença crônica na infância (ROSENTHAL, 

2012). 

Em todos os tipos de gestão do cuidado à doença crônica na infância, fica 

evidenciada a importância da APS como aliada na articulação e integração dos 

serviços para a continuidade do cuidado a essa criança, mesmo, como reforçado 

anteriormente, em situações de maior complexidade. Nestas, a responsabilidade 

pelo cuidado e maior participação no projeto clínico terapêutico é assumida por 

outros serviços de acordo com demandas específicas, contudo, a APS sempre está 

informada sobre a situação da criança com doença crônica e ajuda a família 

coordenando o cuidado, de modo que a continuidade seja estabelecida e traga 

benefícios aos envolvidos com a condição crônica infantil. 

Compreende-se, então, que a rede de atenção à criança com doença 

crônica pode ser organizada sob diferentes perspectivas de gestão, dependendo da 

gravidade e das necessidades individuais de cada criança. Para tanto, os 

profissionais devem ter competência para assumir essa responsabilidade e fazer as 

devidas articulações entre os diferentes níveis de atenção a fim de garantir a 

produção do cuidado singular e ampliado.  

Esses modelos de gestão convergem com o que é proposto pelo Ministério 

da Saúde (MENDES, 2012), no Brasil, quanto à estruturação poliárquica das redes 
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de atenção à saúde, uma vez que favorece a construção das articulações 

adequadas concernente às peculiaridades clínicas de cada criança. Essa 

organização poliárquica possibilita desfechos mais apropriados que resultem em um 

verdadeiro cuidado longitudinal contínuo e responsável e traga melhores condições 

de vida à criança com doença crônica e sua família. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos incluídos nesta revisão integrativa, em sua totalidade, são 

internacionais, não possibilitando uma análise fidedigna da organização estrutural e 

funcional das redes para atender às demandas da criança com doença crônica na 

realidade brasileira. Necessita-se que pesquisas sejam realizadas no Brasil para 

delinear o funcionamento da rede, de acordo com as particularidades regionais com 

avaliação criteriosa e elaboração de diretrizes que contribuam para o direcionamento 

de modelos efetivos de cuidado às crianças com doenças crônicas. 

No entanto, percebe-se de antemão que, não obstante existam diferentes 

modelos de gestão de cuidado, não se prescinde o papel da APS nesse processo 

em nenhum dos modelos. Ao contrário, reforça-se a importância desse serviço que 

tem responsabilidades e atribuições diferenciadas, dependendo das necessidades 

da criança com doença crônica em busca do cuidado integral. 

A revisão apresenta diferentes possibilidades de organização da atenção à 

criança com doença crônica que poderão servir de subsídio para o planejamento de 

uma rede de cuidado mais efetiva para essa população na realidade brasileira. 

Ressalta-se ainda a importância deste estudo para a sensibilização dos profissionais 

de saúde acerca de uma gestão do cuidado na condição crônica de acordo com a 

gravidade e necessidades singulares da criança, bem como as preferências da 

família, como estratégia de cuidado. Compreende-se que, partindo nesse 

direcionamento a efetividade da atenção será ampliada, uma vez que unirá as 

necessidades às preferências, gerando confiança nos profissionais e garantindo a 

satisfação dos envolvidos no processo com maior resolutividade dos problemas. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Estudo qualitativo, com base no referencial metodológico do materialismo 

histórico-dialético (MHD), na busca do entendimento da estruturação, do desenvolvimento e 

da transformação dos fenômenos sociais que envolvem a longitudinalidade e continuidade do 

cuidado à criança com doença crônica nos serviços da rede de atenção à saúde.  

O MHD compreende a saúde como resultado da organização social e as 

transformações no modo de produção e reprodução social, em determinado momento da 

história, geram, consequentemente, transformações na saúde humana
(29)

.  

O materialismo histórico, como ciência filosófica, busca compreender a sociedade 

humana, estudar sua evolução e entender como os homens a utilizam, pois “são os 

trabalhadores que lutam para que as mudanças sociais e econômicas aconteçam [...] para 

manter o equilíbrio econômico da sociedade em que estão inseridos”
(30:95)

. 

 

 

[...] Os princípios fundamentais do materialismo dialético são quatro: (1) a história 

da filosofia, que aparece como uma sucessão de doutrinas filosóficas contraditórias, 

dissimula um processo em que se enfrentam o princípio idealista e o princípio 

materialista; (2) o ser determina a consciência e não inversamente; (3) toda a matéria 

é essencialmente dialética, e o contrário da dialética é a metafísica, que entende a 

matéria como estática e anistórica; (4) a dialética é o estudo da contradição na 

essência mesma das coisas
(31:01)..

 

 

 

A investigação pelo método dialético deve apoderar-se da matéria e suas 

particularidades, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e a conexão íntima que 

há entre elas, para descrever com propriedade o movimento real. No materialismo histórico-

dialético, a matéria é considerada todo objeto ou fenômeno natural com existência e 

características próprias que ocupam um lugar no tempo e no espaço, e existe independente da 

consciência humana
(31).

. 

Na perspectiva materialista histórica e dialética, o universo e tudo o que nele há 

tem existência material, concreta, e pode ser racionalmente conhecido e, por isso, o 

conhecimento objetivo produzido pelo sujeito, deve ter como meta a reprodução do real, em 

suas múltiplas determinações. Contudo, para o alcance deste, antes é preciso ultrapassar o 

nível da aparência, da superficialidade das coisas e atingir a sua essência, tarefa complexa, 

uma vez que a realidade que nos envolve, apresenta-se como um todo confuso. A única 

maneira possível de conhecer a essência é por meio da abstração, analisar suas partes, pelas 

quais, pode-se reconstruir o concreto real que está na base de todo o conhecimento
(32)

. A 
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essência do materialismo dialético é a investigação das contradições da realidade, força 

propulsora do desenvolvimento da natureza, que não opõe indivíduo e sociedade, mas prevê o 

desvelar de suas mediações constitutivas
(31)

. 

Portanto, este método contribuiu para apreender a realidade do processo de 

trabalho na rede de atenção à saúde na perspectiva da longitudinalidade e da continuidade do 

cuidado à criança com doença crônica. 

O campo de estudo compreendeu um município de grande porte do Estado da 

Paraíba, com área geográfica de 211.474 km² e população de 716.042 habitantes
(33)

. No 

período da coleta de dados a rede de serviços do município distribuía-se em cinco Distritos 

Sanitários (DS I, DS II, DS III, DS IV e DS V), responsáveis por gerenciar e operar ações de 

atenção e vigilância à saúde de 191 equipes de saúde da família, distribuídas em 126 unidades 

de saúde. Das 191 equipes, 98 operam no mesmo espaço físico sendo que cada equipe atende 

a uma população adscrita específica e são denominadas de unidades integradas, nas quais 

compartilham o mesmo espaço de 2 a 4 equipes; e 93 equipes que atuam em unidades 

isoladas, ou seja, somente uma equipe por unidade. Completam a rede de atenção, cinco 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) operando no modelo tradicional; duas equipes de 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS); três Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS); três Centros de Atenção Integral à Saúde (CAIS); um Centro de Atenção Integral à 

Saúde do Idoso; quatro Hospitais Municipais; um Centro de Testagem e Aconselhamento em 

DST/AIDS; três Centros de Especialidades Odontológicas (CEO); seis Farmácia Popular do 

Brasil; um Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU); um Laboratório Central do 

Município; um Centro de Zoonoses; um Diretório de Regulação; um Centro de Referência de 

Inclusão de Pessoas com Deficiência; um Núcleo de Portadores de Necessidades Especiais; e 

um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
(34)

.  

A Secretaria Municipal de Saúde é o eixo central e possui três diretorias, que são 

responsáveis por organizar as RASs de acordo com os serviços disponibilizados no 

município: a diretoria de atenção à saúde, a diretoria de vigilância epidemiológica e a diretoria 

de vigilância sanitária. Essas três diretorias regulam, acompanham e monitoram os serviços da 

RAS. As unidades de saúde da família, que trabalham na perspectiva de ESF, configuram-se 

como a porta de entrada das redes e devem atuar junto a sua população adscrita intervindo nas 

demandas identificadas e encaminhando as crianças/adolescentes para os serviços 

especializados da rede (UBS, CAIS, CAPS), quando necessário, para apoiá-las no processo de 

cuidado. Esse apoio consiste em identificar o tratamento adequado para a doença 

diagnosticada e realizar consultas de rotina para acompanhar os efeitos do tratamento. O 
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sistema de regulação controla o fornecimento de insumos, de medicamentos e de exames 

disponibilizados pelas RASs. Com o diagnóstico de uma doença crônica pelo médico 

especialista, a ESF deve acompanhar essas crianças/adolescentes e desenvolver estratégias de 

promoção, prevenção, reabilitação à saúde e realizar atendimento curativo para intervir 

precocemente nas alterações clínicas, quando for preciso. Os serviços hospitalares são 

responsáveis por cuidar das crianças/adolescentes com doença crônica quando há uma 

exacerbação dos sinais e sintomas da doença crônica, ou de outro problema apresentado, até a 

estabilização do quadro clínico. Os serviços de especialidades, os hospitalares e os de 

urgência e emergência atendem além da população do município, as de outros municípios do 

Estado.  

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a outubro de 2013, em cenários 

distintos, com 32 sujeitos, sendo doze familiares de crianças com doença crônica, quatorze 

profissionais de saúde e seis gestores dos Distritos Sanitários e da Secretaria Municipal de 

Saúde do município em estudo, que participaram em diferentes fases, conforme descrito 

adiante.  

Para ter acesso às crianças com doença crônica, o primeiro cenário foi um hospital 

de referência para o tratamento de criança e adolescente com doença crônica no Estado da 

Paraíba. O referido hospital é uma instituição pública, não lucrativa, com finalidade 

assistencial e de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, oferecendo atendimento tanto em 

nível de internamento hospitalar quanto ambulatorial. Decidiu-se iniciar a coleta dos dados 

empíricos nesse local devido estudos
(10,35) 

terem apontado fragilidades no atendimento à 

criança com doença crônica na atenção primária com afastamento destes usuários do serviço, 

o que poderia dificultar o acesso a essa população diretamente na rede básica de atenção à 

saúde no município em estudo. 

Todas as famílias foram pré-selecionadas no hospital com base no prontuário da 

criança, seguida por aproximação entre pesquisadora e acompanhante, para verificar se 

atendiam aos seguintes critérios de inclusão: a) ser familiar de criança com doença crônica; b) 

ser um dos principais responsáveis pelo acompanhamento da criança ou do adolescente 

durante o percurso da doença; c) ter mais de dezoito anos; d) a criança estar hospitalizada na 

Clínica Pediátrica ou frequentar o ambulatório do hospital durante o período de produção do 

material empírico. Foram excluídos da pesquisa: a) familiar que apresentava algum problema 

de comunicação; e b) familiar de criança com menos de um ano de diagnóstico confirmado de 

doença crônica.  
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As técnicas para produção do material empírico com os familiares das crianças 

com doença crônica foram o grupo focal (GF) e a entrevista semiestruturada, ambas 

agendadas conforme disponibilidade dos mesmos. A pesquisadora auxiliou os participantes a 

preencheram uma ficha de caracterização da família (APÊNDICE A) composta por 

informações sobre dados sócio-demográficos do entrevistado (idade, sexo, grau de instrução, 

ocupação, estado civil, cidade de origem, grau de parentesco com a criança), sobre a criança 

com doença crônica (diagnóstico, idade, sexo, escolaridade) e sobre os serviços utilizados 

pela família no ano de 2012 para atender às demandas de saúde da criança.  

O GF é uma entrevista em grupo que possibilita, ao pesquisador, ouvir vários 

sujeitos ao mesmo tempo e obter seus pontos de vista sobre um determinado tema em 

investigação, permitindo revelar as diversidades presentes em um mesmo contexto
(36)

.  

Seguindo orientação da literatura
(37)

, planejou-se realizar GFs com poucos 

integrantes devido à complexidade da temática e o interesse em aprofundar o conhecimento 

em relação à longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança com doença crônica. 

Desse modo, foram realizados dois GFs nos quais participaram cinco e quatro familiares, 

respectivamente, que duraram cerca de 100 minutos cada.  

No dia agendado com os participantes para realização do GF, reuniam-se em uma 

sala a portas fechadas o moderador, representado pela pesquisadora responsável pelo estudo; 

um observador, que auxiliou com a organização do encontro e realizou registros sobre a 

dinâmica da rede de interação durante o desenvolvimento do grupo bem como singularidades 

dos participantes no decorrer da entrevista; e os participantes selecionados com base nos 

critérios de inclusão. Essa sala era um local de fácil acesso para os participantes com uma 

mesa e cadeiras suficientes para todos os membros do GF. 

Ao chegar no ambiente, os participantes eram acolhidos pelo moderador e o 

observador e convidados a se acomodarem nas cadeiras. Quando todos chegaram ao local, 

iniciou-se o diálogo com as boas-vindas e apresentação do objetivo e das diretrizes que 

nortearam o encontro. Estas eram explicitadas por meio de placas na mesa, compostas por 

informações referentes ao tempo de duração da entrevista, cerca de 90 a 120 minutos; à 

possibilidade de poder intervir na fala do outro, mas evitar interrupções desnecessárias; a 

solicitação para falar um de cada vez; a afirmação deles disporem do tempo necessário para 

pensar e responder às perguntas; e o pedido de sigilo de todos os membros quanto ao 

conteúdo das discussões no grupo. Sempre que necessário foram realizados esclarecimentos 

prévios em relação às diretrizes do encontro. Seguiu-se com uma breve apresentação de cada 

integrante do grupo e solicitação da moderadora para gravar a entrevista. Esta foi iniciada 
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após apresentação de um vídeo do Ministério da Saúde "linha de cuidado para a atenção 

integral à saúde de criança, adolescente e suas famílias em situação de violência", editado, 

visando selecionar partes pertinentes à temática, no que diz respeito à rede de atenção à saúde. 

O vídeo foi o disparador da discussão juntamente com o seguinte questionamento ao término 

da apresentação: "vocês têm filhos que precisam com frequência de atendimento nos serviços 

de saúde. Então me conte quais os serviços da rede de saúde foram procurados pela família e 

o que cada um fez para ajudá-los". 

A discussão foi conduzida por um temário, que orientou a moderadora a 

memorizar questões importantes relacionadas ao objeto em estudo. No encerramento, abriu-se 

espaço para os participantes complementarem a discussão com dados que consideravam 

importantes para a temática e a moderadora agradeceu a contribuição de cada um, enfatizando 

a relevância dos depoimentos para a construção do trabalho. A moderadora e o observador, ao 

término do GF, finalizavam discutindo e avaliando se a moderação e o temário foram 

adequados ao desenvolvimento da entrevista. 

Por meio dos relatos dos familiares participantes do GF, residentes tanto no 

município em estudo como em outros municípios do Estado que se deslocavam para utilizar 

os serviços de saúde do mesmo e dar continuidade ao cuidado à criança com doença crônica, 

foi possível traçar uma visão geral do contexto da atenção à saúde dessa população na 

Paraíba. Dentre as famílias participantes nesta fase da pesquisa, três residiam no município 

em estudo sendo uma da área de abrangência do DS I e duas do DS III. 

Essa técnica proporcionou a interação entre os sujeitos, o que favoreceu a troca de 

experiência e a obtenção das diferentes interpretações dos entrevistados, permitindo produzir 

dados significativos sobre o objeto em estudo. Nessa permuta, pode-se conhecer a realidade 

da atenção à criança com doença crônica em municípios de pequeno porte da região da Mata e 

do Agreste da Paraíba, que, muitas vezes, não possuem serviços mais especializados e 

encaminham as pessoas necessitadas desse tipo de atendimento para o município em estudo, e 

dos usuários que residiam no mesmo. 

Com base no relato dos entrevistados que integraram os GFs, foram selecionadas, 

para subsidiar novos dados ao estudo, famílias que residiam no perímetro urbano do 

município em estudo. Estas foram consultadas quanto ao desejo de participar da segunda 

etapa da pesquisa, no intuito de aprofundar o conhecimento de uma realidade específica de 

modo a viabilizar uma análise do processo inerente à continuidade e à longitudinalidade do 

cuidado nesse município. 
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Ao aceitarem participar da segunda etapa, todos os familiares assinavam o termo 

de consentimento de dados secundários (APÊNDICE B) para a pesquisadora ter acesso ao 

prontuário da família na unidade de saúde da família e o prontuário da criança no hospital, a 

fim de fazer avaliação qualitativa dos registros da equipe multiprofissional e identificar se os 

mesmos apresentavam elementos que apontassem para um cuidado longitudinal e contínuo 

(APÊNDICE C e D), como também, poder ir ao encontro dos profissionais de saúde das ESFs 

na busca de dados sobre o objeto em estudo. Houve a recusa na participação dessa etapa 

somente por parte de uma família, a qual alegava querer manter sigilo sobre a doença da 

criança, que era HIV positiva, pois no seu imaginário, os profissionais da ESF poderiam 

expor o problema para alguém da comunidade e sua filha sofrer com o estigma por ser 

portadora do vírus. 

No que diz respeito ao prontuário, este é um documento único sigiloso de 

informações sobre a família, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe e a 

continuidade do cuidado e é um dos fatores essenciais da longitudinalidade, como citado 

anteriormente.  

Dentre os familiares que participaram dos GFs e aceitaram contribuir com a 

segunda fase da pesquisa, como descrito anteriormente, não se conseguiu representantes de 

todos os Distritos Sanitários (DS) do município em estudo, e, por esse motivo, optou-se por 

realizar entrevista semiestruturada individual com famílias de crianças com doença crônica 

dos demais DS. Essa decisão teve a finalidade de não deixar lacunas que pudessem interferir 

na análise da organização do processo de trabalho em saúde no cuidado à criança com doença 

crônica, pois os distritos têm autonomia em suas ações, podendo trazer diferenças 

significativas na atenção. A partir desta decisão, foram realizadas diariamente visitas ao 

hospital referência com o objetivo de selecionar as famílias que residissem nos DS não 

contemplados pelos GFs (DS II, DS IV, DS V). 

A entrevista semiestruturada permite ao pesquisador maior flexibilidade no 

decorrer do tempo com ampla liberdade para fazer intervenções, de acordo com o andamento 

da entrevista e realizada por intermédio de uma conversa, ao mesmo tempo em que é um 

modo de interação social, tem finalidade e o objetivo de construir informações relacionadas 

ao objeto de pesquisa
(38)

. Desse modo, entende-se que a realização de entrevistas individuais, 

seguindo o temário do GF poderia trazer elementos importantes relacionados ao objeto em 

estudo e possibilitar apreender os diferentes modos de organização da atenção à criança com 

doença crônica abarcando todos os DS do município em estudo. 
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A técnica de coleta de dados com os profissionais de saúde foi a entrevista 

semiestruturada. Participaram dessa fase da pesquisa profissionais do hospital referência e das 

ESFs citadas pelas famílias em seus itinerários em busca de atendimento (APÊNDICE E e F), 

que atuavam no cuidado à criança com doença crônica. Os critérios de inclusão para esses 

sujeitos foram: ser enfermeiro ou médico dos serviços de saúde em questão ou ser agente 

comunitário de saúde das ESFs correspondentes à área de abrangência da família de criança 

com doença crônica; e estar atuando no mínimo seis meses no cargo.  

Também participaram de entrevista semiestruturada gestores que atuavam na 

Secretaria Municipal de Saúde e nos cinco Distritos Sanitários (APÊNDICE G) para 

completar o arcabouço dos sujeitos envolvidos nessa realidade específica. Os critérios de 

inclusão para esses constituíram-se em atuar no mínimo seis meses no cargo em questão e ser 

responsável por coordenar a área de saúde da criança e do adolescente no município. 

Para adentrar na ESF, necessitou-se da autorização dos diretores dos DSs que são 

responsáveis pelas ações desenvolvidas pela unidade de saúde a qual a família era cadastrada. 

Após autorização de entrada neste campo de pesquisa, seguiu-se ao local, com o termo de 

autorização da família para ter acesso ao prontuário, bem como entrevistar os profissionais de 

saúde da ESF. As visitas e as informações coletadas nos prontuários desses locais foram 

transcritas em diário de campo. 

O áudio das entrevistas, tanto em grupo quanto individual, foi gravado após 

autorização dos participantes, para captar a fala na íntegra. O encerramento da produção do 

material empírico seguiu o critério de suficiência, quando o julgamento de que o material 

produzido permitiu traçar um quadro compreensivo do objeto em estudo. A preocupação 

central foi focalizar o tema em estudo, permitindo além da reincidência das informações 

àquelas consideradas ímpares
(39)

. 

Durante a produção do material empírico ocorreu simultaneamente uma análise 

preliminar no modelo de retroalimentação permanente, na qual os dados preliminares 

poderiam subsidiar a busca de novos dados com os sujeitos subsequentes, de acordo com os 

achados.  

Todo material empírico da pesquisa compôs o corpus de análise. Portanto, as 

entrevistas foram transcritas na íntegra, codificadas e os relatos organizados em determinada 

ordem, e integradas aos registros dos prontuários a partir da descrição em diário de campo. O 

conjunto desse material foi submetido à interpretação temática com triangulação dos dados, 

centrando o foco nas diferentes fontes e olhares dos sujeitos participantes para elaboração das 

estruturas de análise e construção das categorias empíricas, nas quais os fragmentos 
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discursivos foram organizados em torno de questões centrais para o objeto em estudo. A 

categorização temática seguiu três etapas: na primeira etapa, a pré-análise, foi realizada uma 

leitura abrangente do conjunto de entrevistas e dos dados de registros do diário de campo de 

forma exaustiva, deixando-se impregnar pelo conteúdo do material. Após essa leitura, foi 

possível ter uma visão de conjunto; perceber as particularidades do material; organizar temas 

iniciais para a análise e interpretação; eleger a classificação inicial e determinar os conceitos 

teóricos de orientação da análise
(40)

; na etapa seguinte, foi realizada a exploração do material a 

partir da fase operacional de codificação com o recorte do texto em unidades de registro e a 

construção dos temas e categorias; e, na última etapa realizou-se a análise final por meio do 

tratamento e interpretação dos resultados produzidos. Todo o material organizado foi 

“considerado o ponto de partida e o de chegada da compreensão e da interpretação”
(38:358) 

 e 

assim, a análise foi uma sucessão de idas e vindas do referencial teórico ao material empírico 

produzido e vice-versa, que exigiu um mergulho nestes durante toda a análise dos dados, a 

fim de gerar um relatório consistente da realidade encontrada. 

O estudo foi norteado pelas diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa, 

envolvendo seres humanos, preconizadas na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde
(41)

. O projeto foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde do município em 

estudo (ANEXO A) e à Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão (CGEPE) para 

apreciação e autorização e ao Comitê de Ética em Pesquisa que emitiu parecer de aprovação 

número 184.351 (ANEXO B) no dia 10 de janeiro de 2013 e CAAE 11444412.8.0000.5183. 

Diante disso, todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE H, I e J). 
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4 RESULTADOS 

 

 

Na seção resultados serão apresentados dois artigos originais frutos deste estudo. 

O primeiro foi intitulado "Longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança/adolescente 

com doença crônica: percepção de cuidadores" que foi construído para atender ao seguinte 

objetivo: analisar a percepção de cuidadores em relação ao cuidado à criança/adolescente com 

doença crônica. Para este artigo foram analisadas as entrevistas em grupo e individual 

realizadas somente com os familiares.  

O outro artigo, "Continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica na rede de atenção à saúde", atendeu ao objetivo: analisar a continuidade do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica. Neste, realizou-se triangulação dos dados por 

intermédio das entrevistas com familiares, profissionais de saúde e gestores, como também os 

registros do diário de campo referentes à avaliação das anotações realizadas nos prontuários.  

Futuramente serão elaborados novos trabalhos com base no objeto em estudo, de 

modo a contemplar elementos também significativos para a temática, porém que não foram 

abordados devido à limitação de páginas pelos periódicos para construção do artigo. Vale 

salientar que os mesmos foram construídos com base nas normas da revista nas quais se tem a 

pretensão de publicá-los.  
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LONGITUDINALIDADE E CONTINUIDADE DO CUIDADO À 

CRIANÇA/ADOLESCENTE COM DOENÇA CRÔNICA: PERCEPÇÃO DE 

CUIDADORES
‡
 

LONGITUDINALITY AND CONTINUITY OF CARE DEVOTED TO THE CHILD/ 

ADOLESCENT WITH CHRONIC DISEASE: CARETAKERS´ PERCEPTION. 

LONGITUDINALIDAD Y CONTINUIDAD DEL CUIDADO AL NIÑO/ 

ADOLESCENTE CON ENFERMEDAD CRÓNICA: PERCEPCIÓN DE LOS 

CUIDADORES 

RESUMO: Objetivou-se analisar a percepção de cuidadores familiares em relação à 

continuidade e à longitudinalidade do cuidado à criança com doença crônica. Pesquisa 

qualitativa cujos sujeitos foram doze familiares de crianças com doença crônica que 

participaram de grupos focais ou entrevistas semiestruturadas no período de fevereiro a outubro 

de 2013. A análise temática resultou na construção das seguintes categorias: constante busca e 

espera pelo cuidado na rede de atenção; e longitudinalidade do cuidado: caminho a ser 

construído. A longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica apresentam fragilidades significativas em níveis programático, institucional e pessoal, 

que trazem vulnerabilidades consideráveis para os que perpassam o processo da condição 

crônica na rede de atenção à saúde e precisam ser avaliadas no cotidiano das ações. 

Descritores: Saúde da criança; Saúde do adolescente; Doença crônica; Assistência à saúde. 

 

ABSTRACT: The aim of this study was to analyze the family caretakers´ perception in 

relation to longitudinality and continuity of care devoted to the child with chronic disease. It 

is a qualitative research whose individuals were twelve family members of children with 

chronic disease who took part in focus groups or semi-structured interviews from February to 

October 2013. The theme analysis resulted in the construction of the following categories: 

constant search and expectancy for care in the attention network; and longitudinality of care: 

the path to be built. Longitudinality and continuity of care devoted to the child/adolescent 

with chronic disease present meaningful fragilities regarding the programmatic, institutional 

and personal levels which bring considerable vulnerabilities for those who undergo the 

process of chronic condition in the network of health care and that need to be evaluated in 

their daily actions. 

Descriptors: Child´s health; Adolescent´s health; Chronic disease; Health care. 

 

RESUMEN: Se propuso analizar la percepción de cuidadores familiares con respeto a la 

continuidad y a la longitudinalidad de la atención al niño con enfermedad crónica. 

Investigación cualitativa cuyos sujetos fueron doce familiares de niños con enfermedad 

crónica que participaron de grupos focales o entrevistas semi-estructuradas en el periodo de 

febrero a octubre de 2013. El Análisis temático resultó en la construcción de las siguientes 

categorías: búsqueda constante y espera por el cuidado en la red de atención; longitudinalidad 

del cuidado: trayectoria que se construirá. La longitudinal y la continuidad de la atención a la 

salud del niño/adolescente con enfermedad crónica presentan fragilidades expresivas en un 

nivel programático, institucional y personal, que trae vulnerabilidades notables a los que 

viven el proceso de la condición crónica en la red de atención a la salud y necesitan ser 

evaluadas en el cotidiano de las acciones. 

Descriptores: Salud del niño; Salud del adolescente; Enfermedad crónica; Atención a la 

salud.  

                                                           
‡
 Artigo formatado conforme as normas da revista Texto e Contexto Enfermagem (ANEXO E) 



56 
 

INTRODUÇÃO 

A longitudinalidade e a continuidade do cuidado são atributos essenciais para o 

acompanhamento eficaz da criança/adolescente com doença crônica e sua família, condição 

que perpassa o olhar pobre que associa os serviços de saúde unicamente à prática de ações 

curativas da doença. 

Na concepção da continuidade, têm-se como elementos principais um aspecto do 

cuidado experimentado por pessoas que recebem atenção dos serviços de saúde ao longo do 

tempo; envolve a experiência do usuário em relação à manutenção de um cuidado constante, 

gentil e articulado de forma coerente; e contempla o modo como o usuário vivencia a 

integração de serviços e a coordenação do cuidado entre os mesmos.
1
  

Um importante componente da continuidade do cuidado é a longitudinalidade, atributo 

central e exclusivo da Atenção Primária à Saúde (APS). A essência da longitudinalidade 

“pressupõe a existência de uma fonte regular de atenção e seu uso ao longo do tempo”
2: 62

 e, 

portanto, demanda construção e manutenção de fortes laços interpessoais que reflitam na 

cooperação mútua entre os usuários e os profissionais de saúde atuantes na APS. Desse modo, 

com o passar do tempo, independente da presença ou ausência de um problema de saúde, 

ambos podem se conhecer melhor e fortalecer vínculos. Essa atitude gera confiança e o 

profissional, bem como o serviço no qual trabalha, passam a ser reconhecidos como referência 

habitual de atenção à pessoa.
2
 

Contudo, a atual conjuntura brasileira e organização desses serviços de saúde na rede 

desfavorecem a realização de atendimento longitudinal e contínuo, para dar respostas às 

necessidades inerentes às condições crônicas na infância e adolescência, que são inúmeras e 

envolvem várias dimensões e instâncias governamentais. Essa realidade gera sobrecarga tanto 

familiar quanto para o sistema de saúde, que repercute em custos elevados de tratamento e 

não contribui para a resolutividade e efetividade das ações. 

Não obstante, o centro organizador do sistema de saúde, a APS, que deveria ser 

responsável pela coordenação do cuidado e trabalhar na perspectiva da longitudinalidade, 

apresenta fragilidades por não responder com resolutividade às demandas apresentadas pela 

criança com doença crônica e sua família. Isso gera insatisfação e não reconhecimento desse 

serviço como fonte cuidadora.
3
 

Percebe-se que o processo de cuidado à criança com doença crônica pela rede de 

atenção à saúde está em fase de reflexão, construção e aprimoramento. Assim, os cuidadores 

de criança/adolescente com doença crônica que utilizam os serviços da rede constantemente e 

vivenciam experiências significativas, têm condições de analisá-las com propriedade e trazer 
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subsídios para que mudanças necessárias sejam vislumbradas pelos gestores e profissionais de 

saúde. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção de cuidadores familiares em relação à 

continuidade e à longitudinalidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica. 

METODOLOGIA 

Estudo qualitativo centrado na organização social do processo de trabalho em saúde na 

rede de atenção no cuidado à criança/adolescente com doença crônica, para apreender como 

são efetivadas a continuidade e a longitudinalidade do cuidado na percepção dos familiares. 

Participaram doze familiares cuidadores de crianças/adolescentes com doença crônica que 

frequentaram um hospital público referência para o atendimento a essa população no Estado 

da Paraíba, no período de fevereiro a outubro de 2013, e atendiam aos critérios de inclusão: 

ser familiar de criança/adolescente com doença crônica; ser um dos principais responsáveis 

pelo acompanhamento da criança/adolescente durante o percurso da doença; ter mais de 

dezoito anos; e a criança/adolescente estar hospitalizada na Clínica Pediátrica ou frequentar o 

ambulatório do hospital durante o período de produção do material empírico. Foram excluídos 

familiares que apresentavam algum problema de comunicação ou aqueles cujas 

crianças/adolescentes tinham menos de um ano de diagnóstico de doença crônica.  

Decidiu-se iniciar a coleta dos dados empíricos no hospital devido estudos
3-4 

terem 

apontado fragilidades no atendimento à criança com doença crônica na atenção básica com 

afastamento desses usuários do serviço, o que poderia dificultar o acesso a essa população na 

rede básica de atenção à saúde do município. A técnica para produção do material empírico 

inicialmente foi o grupo focal (GF), com 4 e 5 participantes devido à complexidade da 

temática e o interesse em aprofundar o conhecimento em relação à longitudinalidade e à 

continuidade do cuidado à criança com doença crônica. A discussão do GF foi orientada por 

um temário, que auxiliou a moderadora a memorizar questões importantes relacionadas ao 

objeto em estudo.  

Como o município em estudo, à época, era composto por cinco Distritos Sanitários 

(DSs) e dentre os familiares que participaram dos GFs não havia representantes de todos os 

DSs, apenas dos DS I e DS III, optou-se por realizar entrevista semiestruturada individual 

com famílias de criança/adolescente com doença crônica dos DS não contemplados pelos GFs 

(DS II, DS IV, DS V) a fim de captar pelo menos um familiar de cada Distrito e ter uma visão 

geral da APS no cuidado à criança/adolescente no município já que cada Distrito tem 

autonomia para a organização do seu processo de trabalho. Entende-se que a realização de 

entrevistas individuais, seguindo o temário do GF, também trouxe elementos importantes 



58 
 

relacionados ao objeto em estudo e possibilitou abarcar todos os DSs do município em estudo, 

apreendendo os diferentes modos de organização da atenção à criança com doença crônica. 

O áudio das entrevistas tanto em grupo quanto individual foi gravado, após 

autorização dos participantes, e o encerramento da produção do material empírico seguiu o 

critério de suficiência, quando o julgamento de que o material produzido permitiu traçar um 

quadro compreensivo do objeto em estudo. A preocupação central foi focalizar o tema em 

estudo, permitindo além da reincidência das informações àquelas consideradas ímpares.
5
 

Todo material empírico da pesquisa compôs o corpus e a análise temática foi a técnica 

escolhida para a organização do mesmo, que perpassou a etapas de pré-análise, ordenação dos 

dados e análise final com tratamento e interpretação dos resultados produzidos.
6
 A partir 

dessa análise emergiram duas categorias temáticas: constante busca e espera pelo cuidado na 

rede de atenção; e longitudinalidade do cuidado: longo caminho para sua efetivação. 

O estudo foi norteado pela Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde,
7
 

tendo obtido parecer favorável (n° 184.351 e CAAE 11444412.8.0000.5183). Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e para garantir o 

anonimato desses, os participantes do grupo focal foram identificados por letras GF seguido 

por dois números, o primeiro identificando o número do grupo e o segundo caracterizando o 

familiar (1GF1), e as entrevistas individuais somente pela letra F seguida da numeração 

cronológica de realização da entrevista (F1, F2 e F3). Do mesmo modo, os serviços de saúde 

citados nas entrevistas foram identificados pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H e I. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos 12 familiares de criança/adolescente com doença crônica, 09 eram mães, 2 tias e 

um pai, cuja faixa etária variou entre 23 e 45 anos. Desses, 6 declararam-se casados, 5 

solteiros e 1 em união estável. Quanto à escolaridade, 3 possuíam ensino superior, 1 ensino 

médio completo, 2 ensino fundamental completo e 5 incompleto e 2 analfabetas. Apenas três 

participantes possuíam emprego remunerado, um declarou-se desempregado e oito como 

sendo do lar.  

As crianças e adolescentes com doença crônica residiam 10 na zona da mata (6 na 

capital e 4 em outros municípios de pequeno porte) e 2 no agreste do Estado. Dessas, 50% 

tinham mais de um tipo de doença crônica. 

Quadro 1: Caracterização das crianças/adolescentes com doença crônica das famílias 

participantes do estudo, 2013. 
 

DOENÇA(S) CRÔNICA(S)  

TEMPO DE 

DIAGNÓSTICO 

 

IDADE 

 

SEXO 

 

ESCOLARIDADE  

(1GF1) Beta Talassemia; Asma 1 ano 2 anos e 3 meses M - 

(1GF2) Cardiopatia; Insuficiência    8º ano ensino 
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Renal Crônica 1 ano 17 anos F fundamental 

(1GF3) Laringotraqueomalácea 

em uso de TOT 

Desde o 

nascimento 

 

1 ano e 5 meses 

 

M 

- 

(1GF4) Hepatopatia Crônica 1 ano 12 anos M 9º ano do ensino 

fundamental 

(1GF5) HIV positivo 10 anos 13 anos F 5º ano do ensino 

fundamental 

(2GF1) Síndrome de Tay Sachs 2 anos 6 anos M - 

(2GF2) Insuficiência Renal 

Crônica 

 

2 anos 

 

10 anos 

 

M 

3º ano do ensino 

fundamental 

(2GF3) Cirrose Hepática com 

transplante realizado em 2010 

 

3 anos 

 

11 anos 

 

F 

4º ano do ensino 

fundamental 

(2GF4) Insuficiência Cardíaca 

Congestiva; Febre Reumática; 

Retardo Mental 

 

 

Muito tempo 

 

 

15 anos 

 

 

F 

6º ano/ não está 

estudando 

(F1) Paralisia Cerebral; Atresia 

no Esôfago 

 

Desde que nasceu 

 

5 anos e 6 meses 

 

M 

Creche 

(F2) Lupus Ertitematoso 

Sistêmico; Tuberculose; 

Depressão 

 

 

2 anos 

 

 

17 anos 

 

 

F 

2º ano do ensino 

médio 

(F3) Fibrose Cística; Asma 2 anos 5 anos F Jardim II 

Constante busca e espera pelo cuidado na Rede de Atenção à Saúde 

A organização dos serviços de saúde em rede visa garantir a eficácia nas ações de 

proteção, de cuidados e de prevenção de agravos à saúde e a continuidade do 

acompanhamento de crianças/adolescentes/família. Para tanto, pressupõe-se a existência de 

fluxo interno de atendimento, formas de encaminhamentos, agendamentos de consultas de 

retorno, realização e avaliação dos resultados de exames complementares, reuniões da equipe 

de saúde e intersetorial para avaliar a evolução e o prognóstico clínico e social do caso, entre 

outras ações.
8
 

No entanto, o processo de cuidado à criança/adolescente com doença crônica 

apresenta significativas lacunas que precisam ser sanadas nos serviços de saúde, para a rede 

ter um trabalho efetivo: 

[...] ele saiu do primeiro internamento [hospital A] de cinco dias e começou a adoecer dois 

dias depois da alta. Voltei para o hospital B e falaram que ele estava com pneumonia [...]. 

Falei que para lá [hospital A] eu não voltava, e me mandaram para aquele outro hospital C 

[...] a mesma coisa, era sujeira, era infiltração [...]. Saí de lá com ele mole nos meus braços 

10 horas da noite [...] voltei para o hospital B e foi a primeira vez que fui para o hospital D. 

[...] Ele estava com pneumonia de novo [...] (1GF1). 

[...] andei em muitos hospitais e não consegui uma vaga para ela inchada [...]. Levei-a no 

hospital E [...] a assistente social de lá mandou uma escrita para eu ir ao hospital F procurar 

uma doutora. [...] Cheguei lá eram 6 horas da manhã, sem tomar café, sem almoçar, passei o 

dia todinho. [...] Ela botou para eu procurar o hospital G, sabendo que lá é particular, caro e 

eu não tinha condição [...], às 5 horas da tarde sem dar nenhum remédio à minha filha para 
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passar as dores, sem dar nada [....]. Fui com todos os exames [...], perguntei o preço do dia, 

da noite, da consulta, então eu disse “eu não tenho condição” e disseram “realmente ela não 

mandou nenhum encaminhamento” [...]. Eu sei que o hospital G não tem culpa nenhuma, aí 

fui para fora. Chora eu e chora minha filha de dor. [...] o porteiro, se comoveu e falou com 

doutor [nome], que estava de saída, [...] fez o encaminhamento e internou (1GF2). 

O Sistema Único de Saúde brasileiro, desde sua criação, é formado por uma complexa 

rede de serviços públicos e privados, oferecendo serviços terceirizados financiados pelo 

governo.
9
 Essa realidade pode ser constatada nos relatos em que os hospitais A, C, F e G são 

privados, mas recebem pacientes do SUS quando encaminhados.  

Esse tipo de relacionamento, resultado da criação de subsistemas pela reforma no 

sistema de saúde para tentar atender às necessidades específicas da população, desfavorece a 

coordenação e a continuidade do cuidado,
9
 gerando uma vulnerabilidade programática

10
 na 

rede de atenção à saúde. 

A relação público-privada no sistema surge do ineficiente investimento no setor saúde 

pelo Estado. Este, em vez de investir em serviços públicos, contrata serviços privados e isso 

gera um ciclo vicioso, ficando mais dependente do setor privado e tendo gastos altíssimos 

com a compra de serviços. Todavia, observa-se que nem todos os serviços financiados 

possuem estrutura e organização de ações adequadas para cuidar de crianças/adolescentes 

com doença crônica. Condições precárias de atendimento e ações contestáveis de cuidado 

podem ser encontradas nos serviços contratados.  

Embora essa relação seja necessária, tendo em vista a atual forma de organização do 

sistema de saúde brasileiro, salienta-se a necessidade de rever critérios para contratação de 

serviços hospitalares privados, bem como repensar novas estratégias para reduzir a 

dependência desses contratos e a demanda de encaminhamento de pessoas para as unidades 

hospitalares. Nessa perspectiva, pode-se trabalhar definindo claramente o papel de cada 

profissional da atenção primária no cuidado a essa população e capacitá-lo para esse cuidado, 

de modo a responsabilizá-lo pela criança/adolescente com doença crônica, para que suas 

ações façam a diferença na rede de atenção.  

A peregrinação dos cuidadores na busca pelo cuidado é algo frequente, uma vez que 

as crianças/adolescentes com doença crônica não estão conseguindo manter seu quadro 

clínico estável, reflexo da não garantia de um acompanhamento satisfatório para intervir 

precocemente nas alterações clínicas que surgem. Em geral, o primeiro serviço procurado não 

traz respostas às demandas apresentadas, tampouco realiza os encaminhamentos necessários, 

fazendo com que a família tenha que percorrer vários serviços de saúde na busca pelo 
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atendimento. Isso pode ser reflexo tanto da sobrecarga de atendimento nesses serviços, quanto 

lacunas no sistema de regulação, e essa realidade é decorrente da vulnerabilidade do sistema 

de saúde que afeta também a população de crianças/adolescentes em geral. 

A sobrecarga nos serviços hospitalares está presente na rede de atenção, conforme 

relatado pelos familiares: 

O que é difícil é que quando precisamos interná-la aqui [hospital H] [...] sempre que viemos 

não tem vaga, está superlotado (F2). 

[...] numa urgência [...] vou para o hospital B e de lá fica na jogadeira para esperar arrumar 

uma vaga. [...] Outro dia mesmo fiquei lá de sábado às 8 horas da manhã até o outro 

domingo com ela sentada nas cadeiras [...]. No domingo ela passou mal, abri o bocão e 

conseguiram colocar ela na sala de observação em cima de uma maca. Ficou na observação, 

no oxigênio, nos remédios até na segunda conseguir uma vaga e vir para cá [hospital H]. Só 

que fui eu quem entrei em contato com o hospital daqui, não foi nem o hospital que arrumou 

uma vaga. Entrei em contato com o médico que acompanha ela e apareceu essa vaga (F3). 

Essa sobrecarga é reflexo da crise do sistema de saúde decorrente da tripla carga de 

doenças no Brasil, na qual este tem que atender a uma agenda não concluída de infecções, 

desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; às demandas decorrentes do crescimento das 

causas externas; e às doenças crônicas e seus fatores de riscos.
11

 

O sistema de saúde brasileiro ainda está voltado para o atendimento às condições 

agudas com fragmentação das ações para dar resposta reativa e episódica com foco na doença, 

realidade que trará resultados econômicos e sanitários desastrosos com o passar do tempo.
11 

Indícios dessa previsão podem ser encontrados nas constantes reclamações dos cuidadores 

que vivem nas filas à espera de vagas nos leitos hospitalares, oriundas da não efetivação da 

articulação da rede de atenção à saúde, e observando a piora da condição clínica da 

criança/adolescente, com repercussão negativa no bem-estar destes e de toda a sua família. 

No cuidado à criança/adolescente com doença crônica, a rede de micropolítica do 

processo de trabalho em saúde está sendo mais eficiente nas respostas às necessidades 

apresentadas, do que a rede de atenção à saúde em seu nível macro. Os cuidadores ficam 

dependentes da sensibilidade dos médicos especialistas tomarem para si essa 

responsabilidade: 

[...] eu já sei logo, está com febre, corro para ele [médico especialista que acompanha a 

criança] e ele já sabe o lugar de trazer ela (1GF5). 

Porém, isso deixa as crianças/adolescentes com doenças crônicas vulneráveis às 

decisões particulares e pontuais dos médicos, pois se eles não intervirem na situação para 
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apoiá-los, não conseguirão o cuidado necessário da rede em tempo oportuno. Alternativa 

encontrada pelos médicos especialistas que se preocupam com seus pacientes foi deixar 

agendadas consultas de retorno no momento da alta hospitalar, visto que há fragilidade na 

regulação, para poder garantir o acompanhamento da criança/adolescente. Embora seja uma 

estratégia importante que demonstra certo vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, ao 

mesmo tempo revela a inexistência da articulação entre referência e contra referência na 

organização dos serviços: 

[...] Sempre a consulta sai daqui [agendada do hospital H após alta hospitalar] que marca e eu 

venho (1GF2). 

[...] o [nome do médico especialista] quando venho, ele já dá uma data marcada para 

retorno, mas caso aconteça alguma coisa com ele [filho] eu ligo (1GF4).  

Observa-se, também, a estratégia de alguns médicos de disponibilizar o número 

particular de telefone para os cuidadores terem a quem recorrer em momentos difíceis, no 

intuito de ajudá-los a ter acesso à rede de serviços. Essa estratégia é necessária, uma vez que o 

sistema de regulação da rede está ineficiente: 

Eu passei dois meses para conseguir [consulta com especialista] e mesmo assim eu vim [para 

o hospital H] sem encaminhamento (2GF4). 

Demora [a consulta]. A ortopedia passou quase um ano esperando uma consulta. Acho que 

eles dão fim e depois aparece outro papel. Neurologista também demora de 6 meses para lá. 

[...] A médica de alergia é mais rápido. Eu espero um ou dois meses (F1). 

Pensando-se em uma demanda de saúde atual que necessita de atendimento imediato, 

essa longa espera poderá trazer grandes prejuízos para a saúde física e mental da 

criança/adolescente. Sabe-se que estas têm períodos de remissão e exacerbação dos sintomas 

da doença e que quando as necessidades são atendidas prontamente o intervalo de estabilidade 

clínica será maior e necessitará de menos hospitalizações durante o ano ou mesmo, quando 

precisar de internação, permanecerá por menos tempo. 

Essa ineficiência no sistema de regulação repercute também no encaminhamento 

para realização de exames, principalmente os especializados, de alto custo: 

[...]o que dificulta é essa demora [no agendamento] [...]. Se estou necessitando fazer um 

exame [...] deveria aproveitar esse momento que ele está aqui [hospital H] para fazer [...]. Se 

tem um problema nos rins dele que precisa ser detectado para saber se vai ou não precisar 

de cirurgia, porque não fazer mais rápido? Vai deixar ele sofrer, vai esperar ele adoecer 

novamente para poder fazer? [...] nós que somos da família não queremos esperar para ver 

ele sofrendo, nem piorando (2GF2). 
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O sistema de apoio diagnóstico e terapêutico do SUS é fortemente dependente de 

contratos com o setor privado.
9
 Isso deixa os envolvidos em extrema vulnerabilidade, pois o 

sistema de saúde tem que decidir quem terá acesso a esses exames, e certamente serão os que 

estão em quadro clínico mais grave. No entanto, a criança/adolescente com doença crônica 

que necessitará esperar pelo exame, pois, no momento, somente há uma hipótese de alteração 

clínica, terá que esperar dias, meses ou quem sabe até anos e seu estado de saúde poderá ser 

agravado a cada dia perdido de espera.  

Uma estratégia que tem se mostrado eficaz e contribui para a qualificação do cuidado 

ao garantir a continuidade é a experiência de formação de grupo para doenças crônicas 

específicas: 

A presidente do grupo entra em contato com [nome do médico especialista] e sai avisando 

[quando tem consulta] [...] dependendo também da agenda do médico [...] Fica ele e a equipe 

para atender [...] faz exames, faz tudo na mesma hora (F3). 

Esses grupos organizados, quando contam com o apoio das equipes especializadas, 

favorecem a continuidade do cuidado, pois as informações e todos os recursos necessários são 

facilitados, por estarem disponíveis em um mesmo local e eles poderem ter acesso 

rapidamente e quando preciso. 

Além disso, muitas famílias deslocam-se de municípios de pequenos portes para a 

capital, buscando o cuidado resolutivo e efetivo ao seu filho, mesmo quando percebem a 

existência de serviços no seu local de origem: 

[...] tem que abandonar casa, marido, tudo para vir para cá e morar dentro de hospital. Tem 

um hospital na minha cidade, se tem estrutura, por que não ele ficar hospitalizado lá? 

(2GF2). 

Muitas cidades pequenas não têm estrutura para atender doenças crônicas da 

infância. Contudo, alguns municípios, como o citado no relato acima, possuem hospitais e 

poderiam ofertar atendimento de qualidade às famílias, porém, estas não tem encontrado 

respostas para os problemas crônicos de saúde de seus filhos. Nesse modo de conduzir a 

organização dos serviços de saúde, identifica-se completa falta de articulação da rede de 

atenção, pois se a mesma funcionasse de modo integrado, os serviços se complementariam, 

apoiando-se mutuamente para facilitar o acesso, disponibilizando serviços mais próximos de 

sua residência e garantindo o cuidado contínuo. 

Percebe-se que, na busca pelo cuidado, os familiares de crianças/adolescentes com 

doença crônica perpassam por situações críticas no sistema de saúde no Brasil. Reconhece-se 

que a população em geral sofre com essa crise do setor saúde, mas a assertiva é especialmente 
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verídica para os cuidadores que vivenciam a condição crônica e necessitam recorrer 

constantemente aos serviços de saúde. Devido às lacunas existentes na gestão desses casos, 

não há intervenção adequada e em tempo oportuno, repercutindo na exacerbação frequente de 

quadros agudos da doença crônica. 

Longitudinalidade do cuidado: caminho a ser construído 

Com a criação do SUS, paulatinamente o Brasil cria diretrizes para mudar o modelo 

assistencial em saúde de um paradigma curativista para um que compreenda e entenda o 

usuário como parte de um contexto, possuidor de determinantes sociais, que influenciam sua 

saúde. Nessa perspectiva, a Estratégia Saúde da Família (ESF), idealizada pelo Ministério da 

Saúde em 1994, tem como princípio fundamental a longitudinalidade, enaltecendo as relações 

interpessoais duradouras para o fortalecimento do vínculo.
12

 

O trabalho da ESF na perspectiva da longitudinalidade do cuidado tem como foco a 

família e a comunidade, independente da presença ou não de doença, pois foi pensada como 

um serviço que está próximo dos usuários para facilitar o acesso, gerar confiança e favorecer 

o cuidado ao longo do tempo. Assim, conseguir-se-ia a formação e o fortalecimento do 

vínculo entre família e equipe de saúde, promotora de reconhecimento do serviço como fonte 

de apoio e de cuidado construída por meio desse relacionamento contínuo e atencioso às 

necessidades de sua população adscrita. 

No entanto, a ESF não está conseguindo promover condições para o 

desenvolvimento do atributo da longitudinalidade, repercutindo na procura do cuidador de 

criança/adolescente com doença crônica nesse nível de atenção apenas em momentos 

pontuais. Estes se restringem à necessidade de encaminhamentos para outros serviços ou para 

a realização de exames, de prescrição de medicamentos, de insumos e de atendimento 

odontológico. 

[...] vamos ao PSF pegar um encaminhamento (1GF2). 

[...] Só vai assim [para a ESF] quando não tem a medicação, que está faltando, aí a médica 

passa a receita para pegarmos o remédio ou comprar. [...] ou por causa de um exame básico 

ou até mesmo um dentista (F2). 

Esses relatos indicam a necessidade premente de refletir e repensar o papel da ESF 

no cuidado à criança/adolescente com doença crônica para que a equipe responsabilize-se, 

juntamente com a família, pelo cuidado integral e longitudinal. Ao estabelecer co-

responsabilização, a atuação e o compromisso de todos serão mais significativos e efetivos, 

uma vez que para a longitudinalidade do cuidado é imprescindível a formação de vínculo 
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entre os profissionais de saúde, a criança/adolescente e a família, especialmente na ocorrência 

de outras doenças, além daquela crônica com a qual a criança já convive.  

A qualidade do vínculo é fundamental. Para tanto, faz-se necessário estabelecer 

interação promotora da confiança, por meio da qual o cuidador se sinta acolhido e perceba o 

interesse da equipe por sua história, demandas e necessidades. Esse relacionamento empático 

o faz reconhecer o serviço como fonte de cuidado tanto para ele como para o filho.
13

 

Situações diferenciadas nos modos de a equipe conduzir o cuidado à criança com 

doença crônica na ESF são percebidas e explicitadas pelos cuidadores.  

Há 2 anos, quando ela adquiriu uma TB, o PSF, foi ótimo. Ia em casa tudinho, ajudaram até 

em relação à cesta básica para ela [...] (F3).  

O processo de trabalho na ESF tem como base muitos programas que possuem metas 

e indicadores de saúde norteadores das ações da equipe, determinando as responsabilidades de 

cada profissional. Desse modo, este compreende seu papel frente aquela realidade e sabem 

que resultados satisfatórios serão cobrados, como no caso do programa de tuberculose. 

Quando há um programa que orienta o cuidado, percebe-se que as ações da equipe são mais 

efetivas, pois a mesma desperta para a necessidade do acompanhamento mais próximo. 

Apreende-se que, para os casos de crianças/adolescentes com doença crônica, essa 

direcionalidade, elaborando metas e indicadores voltados à essa população e 

responsabilizando a equipe a realizar o cadastramento para coordenar o cuidado, é um passo 

importante para garantir a efetivação da longitudinalidade e continuidade do cuidado tendo 

em vista a realidade atual encontrada.  

A atitude dos profissionais de saúde integrantes da ESF frente à essa população 

também é essencial para a longitudinalidade do cuidado:  

[...] Eu acho que eles [profissionais da ESF] deveriam saber mais um pouco também [...] para 

minha filha eu não procuro mais [a ESF] [...] Sempre eu batia Xerox do resumo de alta e 

entregava lá [...], mas nem isso eu estou fazendo mais, estou deixando em casa mesmo (F3). 

Na percepção desse familiar, apesar de sua tentativa de mobilizar e responsabilizar os 

profissionais de saúde da unidade para o cuidado à criança, não obteve êxito, implicando na 

falta de respostas às demandas apresentadas. Essa forma de conduzir o processo gerou 

insatisfação e desencantamento do familiar com o ocorrido, ocasionando a quebra de vínculo 

e afastamento da ESF, repercutindo na busca de serviços de saúde em outros níveis de 

atenção. 

O sistema de saúde tem interferência direta das atitudes e ações dos profissionais, 

pois estas qualificam o cuidado. A partir do momento que a família e a criança com doença 
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crônica procuram o serviço de saúde, os profissionais que ali atuam passam a fazer parte do 

ambiente de cuidado dessas pessoas. Desse modo, recebem os efeitos da forma como o 

trabalho está organizado e suas atitudes são determinantes para minimizar as situações de 

vulnerabilidades dos envolvidos nesse processo
10

.  

Uma das ações das equipes que viabilizam a longitudinalidade é a visita domiciliar, 

configurando-se como principal estratégia no acompanhamento da família por proporcionar 

uma relação mais próxima com esta,
12

 atitude veemente necessária para o cuidar de 

criança/adolescente com doença crônica. Todavia, há lacunas importantes no 

desenvolvimento dessa ação pela equipe: 

[...] três meses que moro e ela [agente de saúde] não tinha aparecido. [...] O vizinho me 

perguntou [sobre a agente de saúde] e [...] disse que ia ligar para a assistente social, que veio 

na minha casa com a agente de saúde. Ela [assistente] perguntou a ela [agente] porque não 

tinha ido, e a mesma disse que achava não morar ninguém ali [...] A agente perguntou o 

material que eu estava precisando para fazer o pedido. [...] Isso vai fazer dois meses e ainda 

não vi nenhum material do posto de saúde [...] eles não apareceram mais [...] (2GF1). 

Uma dessas lacunas é a fragilidade do agente comunitário de saúde (ACS) na 

captação/identificação das novas famílias em sua microárea de atuação. A visita domiciliária é 

um instrumento fundamental de trabalho do ACS, pois este deve atuar junto à população para 

que os laços com a ESF sejam iniciados e necessita-se elaborar estratégias de alcance desses 

novos usuários. 

Percebe-se, também, problemas na articulação do sistema como um todo que 

dificultam a identificação de novos moradores. Em um sistema integrado, a família vinculada 

a ESF comunica a possibilidade de mudança ao ACS que, por sua vez, ativa o sistema de 

saúde e notifica a transferência da criança/adolescente com doença crônica, necessitada de 

acompanhamento, para outra área de abrangência e compartilha as informações de saúde 

sobre a mesma e sua família à nova equipe que ficará responsável. Assim, esta equipe os 

acolhe e garante a continuidade do cuidado, o que facilita o processo de vinculação da nova 

equipe de saúde com a família, bem como faça com que esta passe a reconhecer a ESF como 

fonte de cuidado. 

Outra dificuldade encontrada no sistema para manutenção e fortalecimento do 

vínculo entre o ACS, consequentemente com o serviço no qual trabalha, e a família é o 

remapeamento e a troca constante do mesmo da microárea de atuação: 
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[...] o agente de saúde ainda não foi fazer [visita domiciliar]. [...] Agora a agente de saúde 

[anterior] ia fazer a visita, perguntava alguma coisa, mas o rapaz só vai assim quando tem 

um encaminhamento para levar (F1). 

Na minha casa até agora ela [agente de saúde] não fez [visita domiciliar]. Faz 3 meses que eu 

moro lá e foi lá só para deixar uns exames e pronto [...] (F2). 

Além de existir lacunas na captação das novas famílias nas microáreas do município 

em estudo, nos dois casos supracitados, os usuários permaneciam aos cuidados da mesma 

equipe de saúde com remapeamento em ambas, sendo que a primeira permanecia na mesma 

residência e a outra havia mudado para uma próxima ao local anterior. Pode-se observar que, 

em ambas, há fragilidade na atuação do ACS que, por não estabelecer vínculo com essa 

família, restringiu seu papel a mero portador de encaminhamentos, não contribuindo, 

portanto, para a longitudinalidade do cuidado.  

Nem quando ele chega do hospital H ele tem visita domiciliar (1GF1). 

[...] Às vezes eu fico até esperando quando ela tem alta “Ah capaz da médica vir fazer uma 

visita”, mas esse tempo todinho não foi (F3). 

A visita domiciliar também deve ser realizada pelos outros membros da equipe, 

inclusive após alta hospitalar da criança/adolescente com doença crônica para possibilitar o 

acompanhamento e a continuidade do cuidado. Porém, essa necessidade não está sendo 

adequadamente atendida e os cuidadores não percebem o compromisso e a preocupação da 

equipe pelo cuidado, desmotivando-os ainda mais a reconhecer a ESF como fonte habitual de 

cuidado.  

Percebe-se também o reflexo do não estabelecimento da longitudinalidade pelos 

profissionais da ESF com o usuário expresso diretamente na coordenação do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica. Ao se desresponsabilizar pelo acompanhamento 

efetivo, transferem, automaticamente, esse papel para os médicos especialistas, cujo acesso 

depende de agendamento, sendo esta ação também deficitária no sistema de saúde. 

O PSF não acompanha. Quem acompanha mais é a doutora [nome da médica especialista] 

aqui nas segundas-feiras. Não vi nada de cuidado do PSF com ela não (2GF3). 

Reconhece-se que as consultas com especialistas devem complementar as ações da 

ESF, porém não substituí-las em suas responsabilizações.
14

 Nessa perspectiva, o cuidado 

colaborativo entre a ESF e o especialista fica fragilizado, trazendo repercussão considerável 

para a longitudinalidade ao descaracterizar os serviços primários de seu papel primordial 

frente à rede de atenção à saúde.  
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Compreende-se a necessidade de a equipe apresentar-se mais acolhedora e resolutiva 

às demandas apresentadas pelos familiares de crianças/adolescentes com doença crônica, pois 

estes são os responsáveis pelas buscas e escolhas dos serviços de saúde. As fragilidades e 

lacunas importantes identificadas na longitudinalidade do cuidado requerem mudanças 

significativas nos modos de organização do trabalho e das ações no cotidiano da ESF.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica apresentam fragilidades em níveis programático, institucional e pessoal, trazendo 

vulnerabilidades consideráveis para os que perpassam todo o processo da condição crônica. 

Precisa-se, primeiramente, refletir a nível programático sobre a rede de atenção à 

saúde na perspectiva desses atributos e elaborar estratégias de alcance para sua efetivação, 

essenciais para o acompanhamento dessa população. A partir desse olhar, abrem-se os 

caminhos a nível institucional para os serviços compartilharem responsabilidades, de modo 

que cada profissional reconheça e desenvolva seu papel frente à criança/adolescente com 

doença crônica para a qualificação do cuidado. 

Este estudo constatou fragilidades significativas na longitudinalidade do cuidado à 

criança e ao adolescente com doença crônica, que repercutem na rede de atenção como um 

todo e precisam ser avaliadas no cotidiano das ações. A primordial delas é a necessidade da 

ESF despertar e reconhecer que o foco do cuidado ofertado por ela não é a doença, mas a 

família. Se a família é o centro principal de cuidado da criança/adolescente com doença 

crônica, os profissionais da equipe precisam ser mobilizados a encontrar meios para 

estabelecer um relacionamento harmonioso e duradouro com esses usuários, para que o 

processo de vinculação seja fortalecido a cada encontro de cuidado. Demonstrar-se 

responsável pelo cuidado e proativa em suas ações frente às demandas apresentadas ou 

identificadas pela equipe são os passos iniciais. 

A partir do olhar dos cuidadores, compreende-se que não há um horizonte norteador 

das práticas de cuidado à criança e ao adolescente com doença crônica e que esse caminho 

ainda precisa ser construído começando pelas relações interpessoais duradoras e empáticas 

entre profissional e cuidador familiar, base de todo o processo na busca de um 

acompanhamento satisfatório e resolutivo à complexidade que envolve esse cuidado.  

Sugere-se que estudos similares sejam realizados com seleção das famílias em outros 

cenários, como a ESF, para saber se o contexto influencia nos resultados encontrados e 

aprofundar o conhecimento sobre a longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança e 

ao adolescente com doença crônica e sua família. 
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Continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica na rede de atenção à 

saúde
§
  

Resumo 

Objetivo: analisar a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica. 

Método: Estudo qualitativo centrado no processo de trabalho na rede de atenção à saúde no 

cuidado à criança/adolescente com doença crônica, realizado em um município da Paraíba no 

período de fevereiro a outubro de 2013. Participaram 32, sendo 12 familiares de 

criança/adolescente com doença crônica, 6 gestores e 14 profissionais de saúde de diferentes 

serviços da rede de atenção. Utilizaram-se as técnicas do grupo focal e da entrevista 

semiestruturada e a análise temática com triangulação dos dados das diferentes fontes para 

organizar os dados coletados no período de fevereiro a outubro de 2013. Resultados: 

constataram-se lacunas na organização da atenção à saúde da criança/adolescente com doença 

crônica na rede de atenção à saúde que obstaculizam a continuidade do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica e sua família. Conclusão: necessita-se ampliar os 

horizontes do cuidado à criança e ao adolescente com doença crônica, a partir de uma maior 

visibilidade por parte das políticas públicas e das ações em saúde, pois a continuidade do 

cuidado para ser efetivada nas redes de atenção à saúde precisará de mobilização de todos os 

envolvidos no processo.  

Descritores: Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; Doença Crônica; Assistência à Saúde. 

Descriptors: Child Health; Adolescent Health; Chronic Disease; Delivery of Health Care. 

Descriptores: Salud del Niño; Salud del Adolescente; Enfermedad Crónica; Prestación de 

Atención de Salud. 

 

 

                                                           
§
 Artigo formatado segundo as normas da Revista Latino-Americana de Enfermagem (ANEXO F) 
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Introdução 

A prevalência nos Estados Unidos das doenças crônicas na infância e na adolescência 

aumentou significativamente desde a década de 1980 e, atualmente, cerca de 14% dessa 

população tem uma doença crônica e 9,6% tem duas ou mais
(1)

. No Brasil, a Pesquisa Nacional 

por Amostra em Domicílios realizada em 2008
(2)

 encontrou realidade semelhante, em que 

29,8% das crianças e adolescentes têm doença crônica. Diante da significância desses dados 

para a saúde pública brasileira, emerge a necessidade de refletir sobre a prática de cuidado a 

essa população. Esta necessita ter a sua disponibilidade uma rede de cuidado integrada e 

qualificada para atender suas demandas singulares. 

Recentemente foi promulgada a Portaria n° 252 de 19 de fevereiro de 2013, que 

institui a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
(3)

. Essa rede foi 

idealizada no intuito de atender à necessidade de um processo contínuo de cuidado a essas 

pessoas, preconizando atenção integral “em todos os pontos de atenção, com realização de 

ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde”
(3:art.3)

. 

Embora essa Portaria tenha o propósito de abranger todo o ciclo vital, não há, 

efetivamente, ações direcionadas especificamente à criança e ao adolescente com doença 

crônica, que têm singularidades importantes nesse processo. A única abordagem neste 

documento resume-se à referência do aumento da prevalência do sobrepeso e da obesidade em 

crianças e adolescentes, e a repercussão que esta situação pode acarretar aumentando as doenças 

crônicas na fase adulta, ou seja, preocupando-se e concentrando-se na finalidade de prevenir as 

doenças crônicas no adulto. Reconhece-se a importância do desenvolvimento também desse 

trabalho, porém, essa lacuna na política pública nacional expõe crianças e adolescentes à maior 

vulnerabilidade na medida em que os serviços não estão preparados e abertos para recebê-los e 

dar respostas aos seus problemas crônicos de saúde, para a garantia da continuidade do cuidado. 
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A continuidade do cuidado ainda é de difícil conceituação. Contudo, reconhece-se 

ser a mesma um aspecto do cuidado experienciado ao longo do tempo pelas pessoas que 

recorrem aos serviços de saúde e como estes se integram para coordenar as ações e manter o 

cuidado articulado coerentemente
(4)

. 

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser o centro organizador do sistema de saúde 

e responsável por coordenar o cuidado para garantir essa continuidade na perspectiva da 

longitudinalidade. No entanto, apresenta fragilidades por não responder com resolutividade às 

demandas da criança com doença crônica e sua família, situação que gera insatisfação e não 

reconhecimento desse serviço como fonte cuidadora
(5)

. 

Pensando no trabalho da rede de atenção à saúde e nas peculiaridades do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica e sua família, este estudo tem como objetivo analisar 

a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica. 

Metodologia 

Estudo qualitativo centrado no processo de trabalho na rede de atenção à saúde no 

cuidado à criança/adolescente com doença crônica, para apreender como é efetivada a 

continuidade do cuidado. Participaram 32 sujeitos, sendo doze familiares de 

crianças/adolescentes com doença crônica, quatorze profissionais de saúde e seis gestores do 

município em estudo, que participaram em diferentes fases da pesquisa. O município é 

composto por cinco DS (I, II, III, IV, V) tendo em torno de 90% de cobertura de Estratégia 

Saúde da Família (ESF), que deve cuidar de sua população adscrita. 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a outubro de 2013. Na primeira fase 

do estudo fez-se a identificação dos familiares de criança/adolescente com doença crônica em 

hospital referência no tratamento dessas enfermidades para o Estado da Paraíba, que oferece 

atendimento hospitalar e ambulatorial. Essa decisão ocorreu em virtude de estudos
(5-6)
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apontarem distanciamento desses usuários dos serviços de atenção básica à saúde, o que 

poderia dificultar o acesso aos mesmos. 

Os critérios de inclusão dos familiares foram: ser um dos principais responsáveis pelo 

acompanhamento da criança/adolescente com doença crônica; ter mais de dezoito anos; a 

criança/adolescente estar hospitalizada na Clínica Pediátrica ou frequentar o ambulatório do 

hospital em estudo durante o período de produção do material empírico. Excluiu-se o familiar 

de criança/adolescente com menos de um ano de diagnóstico de doença crônica e o que 

apresentava algum problema de comunicação.  

As técnicas para produção do material empírico com os familiares foram o grupo focal 

(GF) e a entrevista semiestruturada. Realizou-se dois GFs com poucos participantes, cinco e 

quatro respectivamente, devido à complexidade da temática e o interesse em aprofundar o 

conhecimento. Nesses utilizou-se um temário que norteou a moderadora no discorrer da 

discussão a incluir questionamentos importantes para o objeto em investigação. Desses 

participantes, somente três residiam no município em estudo (DSs I e III), e foram convidados 

a participar da segunda fase da pesquisa. Esta consistiu em consentimento dos familiares para 

consulta do prontuário do hospital e da ESF para análise qualitativa dos registros dos 

profissionais, cujos dados foram transcritos em diário de campo. As famílias foram 

esclarecidas que os profissionais de saúde da ESF iriam ser consultados quanto ao interesse 

em participar do estudo. Houve recusa de um familiar, pois relatou que os mesmos não 

sabiam que a criança era portadora do HIV e gostaria de manter o sigilo acerca do 

diagnóstico. Nessa fase da pesquisa, por não ter conseguido representantes familiares nos GFs 

de todos os DSs do município em estudo, decidiu-se realizar entrevista semiestruturada com o 

familiar de criança/adolescente com doença crônica dos demais DSs (II, IV e V) com a 

finalidade de não deixar lacunas que pudessem interferir na análise da organização do 

processo de trabalho em saúde no cuidado a essa população. 
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Também foram realizadas entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde do 

hospital em estudo, das ESFs as quais as famílias eram adscritas, com o gestor da Secretaria 

Municipal de Saúde e apoiadores dos cinco Distritos Sanitários para completar o arcabouço 

dos participantes dessa realidade específica.  

Os critérios de inclusão para os profissionais de saúde foram: ser enfermeiro ou 

médico dos serviços de saúde em questão ou ser agente comunitário de saúde das ESFs 

correspondentes à área de abrangência da família da criança com doença crônica; e estar 

atuando no mínimo há seis meses no cargo. Os critérios de inclusão para os gestores 

constituíram-se em atuar no mínimo seis meses no cargo em questão e ser responsável por 

coordenar a área de saúde da criança e do adolescente no município. 

O encerramento da produção do material empírico seguiu o critério de suficiência, 

quando se julgou que o material produzido permitiu traçar um quadro compreensivo do objeto 

em estudo. A preocupação central foi focalizar o tema, permitindo além da reincidência das 

informações àquelas consideradas ímpares
(7)

. 

Todo material empírico da pesquisa compôs o corpus de análise que foi submetido à 

interpretação temática com triangulação dos dados centrando o foco nas diferentes fontes e 

olhares dos sujeitos participantes para elaboração das estruturas de análise e construção das 

categorias empíricas, nas quais os fragmentos discursivos foram organizados em torno de 

questões centrais para o objeto em estudo. A categorização temática seguiu três etapas: a pré-

análise com leitura abrangente do conjunto de entrevistas e dos dados de registros do diário de 

campo de forma exaustiva, que possibilitou organizar temas iniciais para a análise e 

interpretação, eleger a classificação inicial e determinar os conceitos teóricos de orientação da 

análise; a codificação com o recorte do texto em unidades de registro e a construção dos 

temas e categorias; e a análise final, na qual ocorreu o tratamento e a interpretação dos 

resultados produzidos
(8)

. Não foi possível incluir fragmentos de todos os entrevistados devido 
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aos limites de espaço para elaboração do artigo. Porém todos os sujeitos contribuíram para a 

construção do conhecimento acerca da continuidade do cuidado à criança/adolescente com 

doença crônica. 

A Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde
(9)

 norteou o estudo e o projeto 

foi aprovado sob o protocolo nº 184.351 e CAAE 11444412.8.0000.5183. Todos os 

participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e para garantir o 

anonimato, esses foram identificados por letras, familiar (F), profissional (P) e gestor (G), 

seguida da numeração cronológica de realização da entrevista. As entrevistas em grupo com 

familiares apresentam dois números, o primeiro anterior a letra, referente ao número do 

grupo, e o segundo posterior caracterizando o familiar (1F1). Os serviços de saúde 

hospitalares citados durante as entrevistas também foram identificados por letras (A, B e C). 

Resultados e Discussão 

Dentre os familiares 9 eram mães, 2 tias e 1 pai com idade variando de 23 a 45 anos, 

estando 6 casados, 5 solteiros e 1 em união estável. Desses 2 eram analfabetos, 5 possuíam 

ensino fundamental incompleto e 2 completo, 1 ensino médio completo e 3 com superior 

completo. Três declararam possuir trabalho remunerado, um desempregado e oito donas de 

casa. Quanto às crianças/adolescentes desses familiares, o conjunto de problemas crônicos 

encontrados abrangeu todos os sistemas do organismo e 50% tinham mais de uma doença 

crônica. O tempo de diagnóstico variou entre 1 a 10 anos, a faixa etária entre 1 ano e 5 meses 

e 17 anos e houve igualdade quanto ao sexo masculino e feminino das crianças/adolescentes 

com doença crônica. Dos 6 gestores, 5 eram apoiadores matriciais e 1 coordenador de área 

com tempo de atuação entre 1 ano a 4 anos e meio. Desses, 5 possuíam graduação em 

nutrição e 1 em fisioterapia. No que diz respeito aos profissionais de saúde, 12 eram do sexo 

feminino e 2 masculino, 9 atuavam em ESF e 5 no hospital, sendo 2 no ambulatório e 3 na 

clínica pediátrica. Dos que atuavam na ESF, participaram 3 profissionais de cada categoria da 
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equipe (médico, enfermeiro, ACS). O tempo de atuação no serviço entre os ACS variou entre 

1 ano e meio e 9 anos e meio; enfermeiro cerca de 6 anos; e médico entre 1 e 5 anos. No 

hospital participaram 1 residente em medicina com 2 anos de atuação, 1 médica que 

trabalhava há 10 anos e 3 enfermeiras que atuavam entre 5 e 13 anos no serviço. 

A interpretação temática possibilitou a construção de 2 categorias descritas a seguir. 

Lacunas na organização da atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica 

A organização da atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica deve 

ser pensada de modo a favorecer a integralidade do cuidado, com garantia de acesso à rede de 

serviços para acompanhá-los em suas necessidades singulares e as inerentes à doença crônica. 

O planejamento das ações no município em estudo tem como base os programas e as políticas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde: [...] na Secretaria de saúde existem os grupos de trabalho e cada 

um tem uma linha de cuidado [...] Sempre nos reunimos quinzenalmente para discutirmos essas políticas e como 

desenvolvê-las no município [...] eu não vejo nada destinado especialmente à criança crônica (G2). 

Pensando nessa perspectiva, atualmente não existem programas que direcionem o 

olhar dos gestores para a necessidade de planejar estratégias de cuidado a essa população. 

Assim, as crianças/adolescentes com doença crônica ficam invisíveis para as ações 

programáticas e, consequentemente, para os profissionais e serviços de saúde: A área temática 

ainda é muito focada [...] nos programas que o Ministério preconiza para as ESFs [...] Acredito que [a atenção à 

criança/adolescente com doença crônica] ainda seja uma fragilidade (G3). 

As ações no município tem seguido diretrizes ministeriais, reproduzindo os limites 

das políticas brasileiras de atenção às doenças crônicas (Portaria nº 252), as quais não incluem 

a criança e o adolescente. No cotidiano da ESF a realidade não é diferente e não há 

planejamento de ações a partir das necessidades singulares do território, mas pelas ações 

disparadas pelos gestores, inviabilizando a construção de um diagnóstico situacional e um 

planejamento estratégico pela equipe. 
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Essa direcionalidade na produção do cuidado aliena a subjetividade no processo de 

trabalho, pois as ações são verticalizadas e as condutas padronizadas. Desse modo, os 

profissionais realizam no cotidiano ações sem reflexão e sem levar em consideração as 

particularidades locais e esses profissionais automatizados tendem a não se interessar pela 

promoção da saúde
(10)

. 

No relato dos gestores pode-se constatar a não valorização do pensar voltado ao 

cuidado à criança/adolescente com doença crônica e sua família: Em termos de doenças crônicas, 

não vejo esse acompanhamento mais minucioso, mais de perto, uma assistência maior à mãe. É como se 

encaminhasse para um serviço mais competente e tirasse a responsabilidade das costas (G5). [...] sinto que 

ainda tem um pouco de fragilidade em relação à puericultura e ao acompanhamento mais de perto em relação a 

essas crianças. [...], poderíamos fazer a captação [na puericultura] das crianças que são acometidas por essas 

enfermidades [...] Não tínhamos a saúde da criança enquanto indicador, e aí ficávamos um pouco a desejar, 

porque não corríamos atrás [da puericultura] [...] (G6). 

Um atendimento pontual e fragilizado em suas ações é incapaz de suprir as 

necessidades de cuidado à criança/adolescente com doença crônica e sua família. Não 

obstante, necessita-se de um cuidado contínuo permeado pela responsabilização, acolhimento 

e comprometimento das equipes de saúde: [...] é preciso entender a política, a doença crônica, mas é 

preciso ter estratégia de alcance [...] os profissionais das equipes de saúde tem que ter ciência do que é o SUS. 

[...] não dá para a unidade só preencher formulário (G1). precisam se responsabilizar mais e não ficar só 

esperando pela tecnologia dura, pelo medicamento, pelo exame, porque se ficar só nisso a coisa não vai andar 

(G4). 

Atitude dos profissionais em seu espaço microssocial é essencial para que ações 

sejam direcionadas na busca de solução à problemática encontrada frente ao cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica. No município os profissionais de saúde parecem 

acomodar-se frente às singularidades dessa população e esperam cobranças da gestão para 

despertar para a necessidade de mudança em seu processo de trabalho.  
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Além disso, muitos municípios não têm serviços capacitados à assistência às doenças 

crônicas e, muitas vezes, as famílias deparam-se com profissionais que não possuem 

competência para o cuidado de seus filhos e não têm conhecimento a respeito da patologia
(11)

. 

Essa lacunas interferem na continuidade do cuidado e são perceptíveis pelos 

familiares, que clamam providências: Falta às autoridades terem consciência que essas crianças existem 

realmente, que precisam e que têm necessidades de serem cuidadas (2F2). 

Compreende-se que a atenção à saúde da criança/adolescente com doença crônica 

está fragilizada quanto à gestão, locus do planejamento das políticas públicas e das ações 

programáticas que conduzem toda a rede de cuidado. Se os gestores não despertarem para a 

importância da atenção a essa população, as demais ações programáticas serão enaltecidas e 

as crianças/adolescentes com doença crônica permanecerão invisíveis para o sistema de 

saúde. 

Rede de atenção à saúde e a (des)continuidade do cuidado à criança/adolescente com 

doença crônica 

As Redes de Atenção à Saúde (RASs) foram criadas na tentativa de apontar 

caminhos para a reorganização do sistema de saúde, por possuírem uma estrutura operacional 

adequada para atender às necessidades da população sob sua responsabilidade
(12)

. No entanto, 

as RASs ainda não foram efetivadas em ações no cotidiano, especialmente no que se refere à 

garantia da continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica: O paciente 

crônico vai e sabemos que em menos de um mês vai voltar pior, descompensado. Não existe uma rede lá fora 

que esteja apta a recebê-lo (P1). Não tem nenhum profissional de saúde para acompanhar ela na minha cidade 

[...] (2F4). 

Historicamente, a atenção à saúde no Brasil volta-se aos problemas agudos com 

persistência desse modo de organização do trabalho na atualidade. Contudo, essa forma de 

prestar a atenção nos serviços de saúde é fragmentada e foi desenhada para funcionar 

reativamente a busca do usuário. Essa realidade resulta em lacunas importantes no cuidado às 
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condições crônicas
(12)

, pois não há um pensar articulado entre os profissionais e serviços de 

saúde dos diferentes níveis da rede de atenção, a ESF ainda não assumiu o papel de 

coordenadora desse cuidado na RAS e tampouco há profissionais capacitados para o cuidado 

às crianças/adolescentes com doença crônica.  

Essas lacunas nos serviços comprometem a continuidade do cuidado: Eu não vejo 

comunicação entre os serviços da rede (P3). [...] na realidade não sei nem se na ESF eles são acompanhados ou 

simplesmente quando atendem lá encaminham para nós [hospital A] e fica nisso (P2).  

Identificou-se, ainda, problemas na comunicação escrita na análise nos registros dos 

prontuários, tanto no hospital como na ESF. Dentre esses problemas, encontraram-se: 

prontuários desorganizados, registros incompletos ou inexistentes, anotações ilegíveis e sem 

identificação do profissional. Nos prontuários do hospital detectaram-se muitas informações 

repetitivas e sem explicitar elementos para o cuidado, limitando-se ao registro do 

cumprimento das atribuições da equipe de saúde. Essa situação pode desestimular a busca 

pelos profissionais do hospital da história pregressa de saúde da criança/adolescente, das 

terapêuticas implementadas e dos resultados obtidos com o tratamento para dar continuidade 

ao cuidado, pois se tem uma consulta fatigante com desperdício de tempo. A análise dos 

registros da ESF possibilitou confirmar os relatos dos familiares, no que se refere à 

fragilidade do vínculo com o serviço e a equipe, constatada pela escassez de anotações da 

equipe e pelas entrevistas com os próprios profissionais, que demonstraram não conhecer 

profundamente a criança/adolescente com doença crônica e sua família sob sua 

responsabilidade. As anotações analisadas raramente traziam informações que favorecessem 

ou viabilizassem a continuidade do cuidado. Dentre os 5 prontuários analisados na ESF 

somente um dava suporte para o cuidado clínico.  

As informações clínicas devem alimentar a RAS para favorecer o monitoramento e 

possibilitar avaliação dos resultados obtidos, de modo que as melhores estratégias sejam 

implementadas, com vistas no sucesso e na qualificação do cuidado
(13)

. Não obstante, a 
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ausência de prontuário clínico eletrônico impossibilita a promoção de cuidados adequados às 

pessoas com condições crônicas
(12)

 em virtude de não favorecer a coordenação do mesmo e 

sua continuidade. Nunca os serviços que cuidam dele se comunicam. Eu que já saio e digo o que passou e o 

que aconteceu, o que tomou, o que não deu certo, é assim. Sempre sou eu mesmo que falo e resolvo (F1). 

Quando não há integração entre os diversos serviços do sistema de saúde, 

obstaculiza-se o fluxo necessário pelos diferentes serviços da RAS. A família passa a 

desempenhar papel central indispensável para compensar as lacunas na continuidade da 

gestão do cuidado, atuando como um canal entre os profissionais e as instituições de saúde, 

com a finalidade de garantir e manter os cuidados à criança
(4)

. 

A fragilidade na comunicação e no trabalho integrado dos serviços constituintes das 

RASs interfere em seu funcionamento: [...] trabalhamos com o paciente “carne viva” e não vejo essa 

rede funcionando bem [...] é uma rede que funciona através de favores [...] de acordo com as nossas influências, 

de ligação, de pedir, de favor e tudo (P6). A articulação que eu vejo [na rede de atenção] é entre os médicos. O 

que facilita é isso. [...] por amizade se consegue (P5).  

Compreende-se que a gestão da micropolítica nas unidades assistenciais com 

articulação de profissionais, equipes e serviços é imprescindível para uma abordagem integral 

do sujeito
(10)

, especialmente frente à fragilidade do sistema logístico responsável por garantir 

acesso aos serviços da rede.  

O sistema logístico das RASs não está conseguindo responder com eficiência às 

demandas da população, gerando, muitas vezes, significativo absenteísmo
(14)

 e uma grande 

espera pelo agendamento. Este fato é identificado quando a rede não contempla a opção dos 

usuários pelos locais de encaminhamento para consultas com especialistas e exames que, por 

vezes, encontram-se distantes de sua residência, dificultando o acesso. Outro aspecto 

vinculado à ineficiência da logística institucional é percebido quando os profissionais do 

hospital têm que recorrer a sua rede de influências pessoais para conseguir acesso aos serviços 
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e dar resolutividade às demandas de exames e consultas com especialistas ao cuidar de 

crianças/adolescentes com doença crônica.  

Dentre os percalços que comprometem o cuidado em rede e necessitam ser 

solucionados, além da baixa resolutividade da ESF, apontam-se o acesso restrito aos serviços e 

a demanda reprimida, a demora dos serviços de referência, a não clareza dos fluxos de 

referência e contra referência e a não efetivação das linhas de cuidado
(14)

. Para quase todos os 

lugares que ia era dificultado [...] eu estava lá no hospital B para repor a sonda, não me atenderam, mandaram eu 

ir para o hospital C, [...] e o hospital C me mandou de volta [...]. Desde 3 horas até quase meia noite, sem se 

alimentar, tendo crises convulsivas, porque estava sem tomar a medicação também e não teve nenhuma assistência 

(2F1). As dificuldades no acompanhamento da criança/adolescente com doença crônica estão relacionadas à 

ausência de feedback das especialidades quando há encaminhamento dessa para consultas (P11). 

A falta de acolhimento acentua a vulnerabilidade e o sofrimento da família e da 

criança/adolescente com doença crônica, pois traz insegurança e questionamentos do familiar 

quanto a sua competência para cuidar
(15)

. Estabelecer fluxos e contrafluxos na rede prepara o 

caminho do usuário, facilitando o acesso e garantindo o cuidado contínuo
(14)

 e contribui para 

um sentimento de satisfação das famílias de crianças/adolescentes com doença crônica ao 

perceberem a resolutividade em tempo oportuno às demandas apresentadas, além de evitar o 

desgaste físico e emocional do processo de busca pelo cuidado nos serviços da rede. 

Contudo, frente às demandas da criança/adolescente com doença crônica, a ESF não 

tem demonstrado iniciativa em suas ações. Ao identificarem que essa população está sendo 

atendida por um serviço de referência, acomodam-se e se desresponsabilizam pelo 

planejamento de um projeto terapêutico singular e articulado aos demais níveis assistenciais. 

Infelizmente não temos um serviço [de ESF] voltado para esses casos [de crianças/adolescentes com doença 

crônica] [...] eles são assistidos pelos especialistas e quando precisam renovar, por exemplo, uma receita [...] 

faço a transcrição (P12). [...] médico de PSF que vê minha luta e tudo, procurasse se interessar mais em saber 

como lidar com essa doença, porque ainda não vejo esse esforço da área que sou atendida [...] Para ir lá [na 

ESF], chegar e passar o encaminhamento para internar, eu já venho direto (F3). 
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A ESF está mais próxima dos usuários, por conseguinte, deveria conhecer suas 

necessidades. Ao responsabilizar-se pela coordenação do cuidado pode acelerar o processo de 

acesso aos serviços das RASs, pois tem condições de mobilizar mais rapidamente os recursos 

presente na equipe e na rede de apoio para agilizar a resolução das demandas que a condição 

crônica impõe
(15)

. Trabalhando nessa perspectiva fortalece as RASs, ao desenvolver um 

processo proativo e resolutivo e reduzir a demanda nos demais níveis de atenção
(14)

. 

Outro empecilho para a continuidade do cuidado no sistema de apoio da RAS 

encontra-se na assistência farmacêutica: A medicação é cara, está vindo regularmente e daqui a pouco é 

interrompido e não tem uma notícia de quando vai ser feito isso de novo (P13). 

A maioria das crianças/adolescentes com doenças crônicas são dependentes de 

medicamentos para manutenção de seu quadro clínico estável e a burocracia da RAS bem 

como a fragilidade na disponibilidade dos insumos, também se constitui em obstáculo para o 

cuidado contínuo. Muitas vezes, essas famílias são carentes de recursos financeiros e não 

conseguem suprir a necessidade medicamentosa, podendo resultar em descompensação no 

estado clínico da criança/adolescente e a necessidade de hospitalização para estabilização 

repercutindo em seu emocional e o de sua família. 

Percebem-se inúmeras lacunas que obstaculizam a continuidade do cuidado à 

criança/adolescente com doença crônica e sua família nas RASs e que necessitam serem 

sanadas. Não existe uma fórmula única para a criação de um sistema de saúde eficiente e 

eficaz no cuidado às condições crônicas
(13)

 e cada município tem a missão de reunir os 

envolvidos direta e indiretamente para estudar as melhores estratégias na superação dos 

obstáculos da rede.  

Conclusão 

Na consolidação das RASs têm-se muitos obstáculos a serem superados para que esta 

oferte um cuidado contínuo à criança/adolescente com doença crônica e sua família, sendo 

veemente necessário uma mobilização conjunta de todos ligados direta e indiretamente a 
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mesma para que mudanças sejam efetivadas e façam a diferença na atenção à saúde a essa 

população. Necessita-se ampliar os horizontes do cuidado a partir de uma maior visibilidade 

por parte das políticas públicas e das ações em saúde e conhecer quem são essas 

crianças/adolescentes com doenças crônicas para planejar RASs adequadas às demandas 

encontradas, capacitando profissionais de saúde e ofertando serviços em tempo oportuno e 

adequados, de acordo com as necessidades identificadas. Reconhecê-las como ser em 

crescimento e em desenvolvimento, que necessita de atenção à saúde para além daquelas 

decorrente da patologia bem como incluir a família no alvo das ações da equipe de saúde 

também são imprescindíveis para o cuidado ampliado. 

Enfatiza-se a necessidade de conscientização dos profissionais de saúde sobre 

importância do trabalho em equipe para o cuidado a essa população e que os mesmos 

conjuntamente com os gestores envidem esforços para a superação dos entraves na produção 

do cuidado à criança/adolescente com doença crônica. 

Outro ponto que necessita ser repensado para garantir a continuidade do cuidado, 

refere-se ao sistema de comunicação das RASs. Meios precisam ser elaborados para que a 

comunicação seja estabelecida e as informações necessárias sejam compartilhadas entre os 

diferentes profissionais e serviços que acompanham as crianças/adolescentes com doença 

crônica. Necessita-se que a ESF assuma o papel de centro articulador e a responsabilidade 

pela coordenação do cuidado, por estar mais próximo e facilitar o acesso a esses usuários, 

condição primordial para que os serviços das RASs funcionem e tragam maior resolutividade 

e qualidade de vidas a essa população e sua família.  

Neste estudo observou-se que a descompensação constante do quadro clínico das 

crianças e adolescentes com doenças crônicas pode ser decorrente da fragilidade na 

continuidade do cuidado. Um cuidado fragmentado e pontual, que está sendo ofertado 

atualmente, é incapaz de suprir as demandas inerentes a esses casos.  
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Para a enfermagem, o estudo possibilitou uma visão sobre a continuidade do cuidado 

à criança/adolescente com doença crônica no município, que poderá nortear a reorganização 

do seu processo de trabalho e também instigar os profissionais de outros Estados brasileiros a 

investigar sobre a temática e contribuir com a construção desse conhecimento.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Na análise da longitudinalidade e da continuidade do cuidado à criança e ao 

adolescente com doença crônica e sua família, observaram-se fragilidades em níveis 

programático, institucional e pessoal, que repercutem em vulnerabilidades consideráveis para 

os que perpassam todo o processo da doença crônica. Percebe-se que há um longo caminho a 

ser percorrido para a efetivação plena do cuidado contínuo e longitudinal na RAS. 

Apreende-se que não há um pensar da gestão ainda voltado para esses casos, pois 

o seu processo de trabalho na tomada de decisão é baseado em programas e políticas 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde e, atualmente, não existem programas voltados à 

criança/adolescente com doença crônica que direcionem o olhar para a necessidade de 

planejar estratégias de cuidado a essa população. Desse modo, as crianças/adolescentes com 

doença crônica continuam invisíveis para as ações programáticas e, consequentemente, para 

os profissionais e serviços de saúde com repercussão na continuidade do cuidado na RAS. 

A longitudinalidade e a continuidade do cuidado são essenciais para o 

acompanhamento das crianças e adolescentes com doença crônica e, por isso, precisa-se 

refletir a nível programático sobre a rede de atenção à saúde na perspectiva desses atributos 

para elaborar estratégias de alcance na busca de efetivá-los. A partir desse olhar, abrem-se os 

caminhos a nível institucional para os serviços compartilharem responsabilidades, de modo 

que cada profissional reconheça e desenvolva seu papel frente à doença crônica na 

infância/adolescência para a qualificação do cuidado. 

Os profissionais de saúde, com raras exceções, possuem um arsenal teórico de 

conhecimento necessário para efetivar a longitudinalidade e a continuidade do cuidado, 

porém, a maioria não coloca em prática, seja pelas condições de trabalho ofertada pelas 

instituições, seja pela acomodação e realização de um trabalho mecanizado. Os profissionais 

que tentaram colocá-lo em prática não conseguiram o apoio necessário e acabaram 

desmotivados a continuar nesse caminho. O problema é que não há uma apropriação reflexiva 

coletiva desse conhecimento, de modo que o mesmo passe a ser significativo para o processo 

de trabalho no cotidiano dos serviços. Decorrente, as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde da RAS ainda não conseguiram superar na prática o olhar biológico da 

doença com reflexos no produto final, fazendo sobressair-se o aspecto curativo na assistência, 

atuação que não contempla as necessidades inerentes ao cuidado à criança/adolescente com 

doença crônica e sua família. 
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Apreende-se que, a partir do momento que o profissional de saúde é munido do 

conhecimento necessário sobre esses atributos e reconhece a importância destes, o mesmo 

pode ampliar as possibilidades de intervenção em seu cotidiano para transformar a realidade 

encontrada e efetivar a longitudinalidade e a continuidade do cuidado. 

A longitudinalidade do cuidado à criança e ao adolescente com doença crônica é 

um atributo que se encontra fragilizado, em decorrência do não estabelecimento do vínculo da 

equipe da ESF com a família, trazendo repercussão para o trabalho da RAS.  

Há insatisfação dos familiares com o cuidado ofertado pela ESF, pois ao 

procurarem os serviços de saúde esses buscam além da disponibilidade dos profissionais para 

escutar as demandas apresentadas, resolutividade destas. Somente após perceberem atitudes 

orientadas nesse sentido passarão a confiar nos mesmos e os caminhos para o estabelecimento 

do vínculo entre profissional/serviço e família serão abertos. Nessa perspectiva, é primordial a 

ESF despertar e reconhecer que o foco do cuidado ofertado por ela não é a doença, mas a 

família. Se a família é o centro principal de cuidado à criança/adolescente com doença 

crônica, os profissionais da equipe precisam ser mobilizados a encontrar meios para 

estabelecer um relacionamento harmonioso e duradouro com esses usuários, para que o 

processo de vinculação seja fortalecido a cada encontro de cuidado. Demonstrar-se 

responsável pelo cuidado e proativa em suas ações frente às demandas apresentadas ou 

identificadas pela equipe são os passos iniciais. 

Durante a produção do material empírico pode-se perceber, através do relato de 

alguns familiares em reencontro posterior na unidade hospitalar, como pequenas atitudes são 

produtoras de mudanças significativas no cuidado à criança e ao adolescente com doença 

crônica e sua família. O simples fato de se estar realizando o estudo, mobilizou as equipes das 

ESF a despertarem para a necessidade de acompanhá-los e trabalhar em prol da resolução das 

demandas apresentadas pelas famílias e seus filhos.  

Compreende-se que não há um horizonte norteador das práticas de cuidado à 

criança e ao adolescente com doença crônica e que esse caminho ainda precisa ser construído. 

Para algumas dessas famílias iniciou-se um processo de mudança no que se refere ao 

despertar do interesse da equipe da ESF pela saúde da criança e consequente aproximação. 

Esta favorecerá a construção de relações interpessoais que poderão tornar-se duradouras e 

empáticas entre profissional e cuidador familiar, base de todo o processo na busca de um 

acompanhamento satisfatório e resolutivo à complexidade que envolve esse cuidado.  

Constatou-se, neste estudo, que a descompensação constante do quadro clínico 

das crianças e adolescentes com doenças crônicas decorriam da fragilidade na continuidade 
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do cuidado. Um cuidado fragmentado e pontual, de acordo com o relato dos familiares e 

profissionais de saúde, é incapaz de suprir as demandas inerentes às condições crônicas e 

coopera para a sobrecarga nos serviços hospitalares das RASs.  

A revisão integrativa realizada possibilitou perceber a fragilidade da publicação 

brasileira sobre a temática e trouxe elementos importantes para fortalecer a continuidade do 

cuidado, inclusive apontando caminhos para o estabelecimento da comunicação e da 

articulação entre os serviços de saúde, que como constado pelo estudo, encontram-se 

deficitárias nas RASs. Quando se compara a realidade encontrada nos países onde os estudos 

da revisão integrativa foram realizados com o Brasil, observam-se avanços significativos no 

modo de organização desse trabalho, pois há gerenciamento do cuidado com valorização das 

tecnologias leves e um processo de trabalho integrado e articulado entre os diversos serviços 

que cuidam da criança com doença crônica, que favorece a continuidade do cuidado.  

Necessita-se que pesquisas sejam realizadas no Brasil para delinear o 

funcionamento da rede, de acordo com as particularidades regionais, com avaliação criteriosa 

e elaboração de diretrizes que contribuam para o direcionamento de modelos efetivos de 

cuidado à criança/adolescente com doença crônica e sua família. 

Na consolidação das RASs têm-se muitos obstáculos a serem superados para que 

esta oferte um cuidado contínuo à criança e ao adolescente com doença crônica e família, 

sendo veemente necessário uma mobilização conjunta de todos ligados direta e indiretamente 

a mesma para que mudanças sejam efetivadas e façam a diferença na atenção à saúde a essa 

população. Necessita-se ampliar os horizontes do cuidado à criança e ao adolescente com 

doença crônica a partir de uma maior visibilidade por parte das políticas públicas e das ações 

em saúde e conhecer quem são essas crianças e adolescentes que necessitam de cuidado 

contínuo para planejar RASs adequadas às demandas encontradas, capacitando profissionais 

de saúde e ofertando serviços em tempo oportuno e adequados de acordo com as necessidades 

identificadas. 

Outro ponto que necessita ser repensado para garantir a continuidade do cuidado, 

refere-se ao sistema de comunicação das RASs. Meios precisam ser elaborados para que a 

comunicação seja estabelecida e as informações necessárias sejam compartilhadas entre os 

diferentes profissionais e serviços que acompanham as crianças e adolescentes com doença 

crônica. Necessita-se que a APS assuma o papel de centro articulador e a responsabilidade 

pela coordenação do cuidado, por estar mais próximo e facilitar o acesso a esses usuários, 

condição primordial para que os serviços das RASs funcionem e tragam maior resolutividade 

e qualidade de vida a essa população e sua família. 
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Resumidamente, apreende-se, observando os princípios do Chronic Care Model, 

que há muito trabalho a ser realizado. As ferramentas para o apoio à decisão precisam ser 

criadas, fomentar e implementar a elaboração de projetos terapêuticos compartilhados para 

divisão de responsabilidades, efetivar um sistema de informação computadorizado para 

favorecer a comunicação entre os serviços e profissionais, mobilizar recursos da comunidade 

para o apoio no cuidado, capacitar as famílias para a gestão da doença e a elaborar políticas 

públicas de inclusão e que versem sobre o cuidado à criança e ao adolescente com doença 

crônica e sua família. Somente assim a longitudinalidade e a continuidade do cuidado nas 

RASs poder-se-á efetivar.  

Entende-se que a conclusão desse estudo possibilitou desvelar uma visão sobre a 

longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança/adolescente com doença crônica no 

município, que poderá nortear a reorganização do seu processo de trabalho e também instigar 

os profissionais de outros Estados brasileiros a investigar sobre a temática. Sugere-se que 

estudos similares sejam realizados com seleção das famílias em outros cenários, como a ESF, 

para saber se o contexto influencia nos resultados encontrados e contribuir com a construção 

do conhecimento sobre a longitudinalidade e a continuidade do cuidado à criança e ao 

adolescente com doença crônica e sua família. 
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APÊNDICE A - Ficha de caracterização da família 

 

Dados sócio-demográficos do entrevistado 

idade:________ sexo:________grau de instrução:____________________________ 

estado civil:______________________ocupação:____________________________ 

cidade de origem:____________grau de parentesco com a criança:______________ 

USF:_______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

Dados da criança com doença crônica 

diagnóstico:________________________________________________________________ 

idade:________ sexo:_____________ escolaridade:________________________________ 

 

Quais serviços de saúde foram utilizados pela família no ano de 2012? 

Serviço de saúde Por que escolheu esse serviço? 

(   ) Enfermaria do Hospital referência  

(   ) Enfermaria de hospital pediátrico  

(    ) Enfermaria de hospital geral  

(    ) Enfermaria de hospital particular  

(    ) UTI ou CTI   

(    )Hospital de emergência  

(    ) PSF com agente comunitário  

(    ) PSF sem agente comunitário  

(    ) Posto de saúde (PAM)  

(    ) laboratório diagnóstico público  

(    ) laboratório diagnóstico particular  

(    ) FUNAD/APAE  

 

Alguém ajuda você a conseguir acesso aos serviços? (    ) não (    ) sim 

Quem?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os profissionais de saúde responsáveis pelo acompanhamento da criança com 

doença crônica? (cargo, serviço que trabalha) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Quais são os profissionais de saúde que você confia para acompanhar a criança com doença 

crônica? (cargo, serviço que trabalha) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido para pesquisa em 

prontuários/dados secundários 

 

Título da pesquisa: Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde. 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Meu nome é Vanessa Medeiros da Nóbrega, sou enfermeira (COREN-PB n° 

194.822), mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e gostaria de convidá-lo(a) a participar de uma pesquisa que será 

realizada nos prontuários da família nas Unidades de Saúde da Família do município e do 

hospital. A minha orientadora é a profª Drª Neusa Collet, enfermeira e professora do 

Departamento de Saúde Pública e Psiquiatria da UFPB. 

Informamos que estamos realizando esta pesquisa para aumentar o conhecimento 

sobre assuntos de saúde, áreas correlatas, e chegar a novas descobertas, que serão úteis para a 

comunidade. As informações contidas nos prontuários são uma fonte muito importante de 

dados para as pesquisas e só podem ser utilizadas caso obedeçam às disposições éticas e 

legais do Brasil, que todos devem conhecer. As principais estão na Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

O seu prontuário é um documento com seus dados, que deve ser guardado em 

segredo pelos serviços de saúde. Ele somente pode ser usado para pesquisa se for autorizado 

pelo senhor(a). Por isso, solicitamos a sua colaboração para utilizar as suas informações, sem 

citar o seu nome, como também sua autorização para apresentar os resultados de estudos 

futuros em eventos científicos e publicar em revistas científicas. Informamos que as pesquisas 

não oferecem riscos previsíveis para sua saúde. Ao autorizar o uso dos dados do prontuário 

o(a) senhor(a) também tem direito a esclarecimentos sempre que desejar. 

Esclarecemos que sua concordância para uso de dados de seu prontuário é 

voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a assinar este TCLE. Caso não 

autorize o uso dos dados de seu prontuário para fins de pesquisa ou queira desistir dessa 

autorização a qualquer momento, não sofrerá nenhum prejuízo, nem haverá modificação na 

assistência que vem recebendo na Instituição. Ressaltamos, ainda, que não haverá 

gratificações pela disponibilização dos dados. Em caso de dúvida, o senhor(a) poderá contatar 

a pesquisadora pelo endereço abaixo e telefone abaixo. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) sobre o uso dos dados 

do meu prontuário para fins de pesquisa e, por isso dou o meu consentimento. Estou ciente 

que receberei uma cópia deste documento. 

Caso queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, os 

endereços e telefones são: 

 

Pesquisadoras: 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem  

Centro de Ciências da Saúde – UFPB 

Telefone: (083) 3216-7109 
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Email: nessanobregam@hotmail.com; neucollet@gmail.com. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa 

Localizado no 4° andar do HULW 

Telefone: (083) 3216-7964 

email: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa por intermédio de 

dados secundários, concordo com a participação. 

Eu, __________________________________________________ autorizo a coleta 

de dados no prontuário hospitalar do meu filho(a) 

______________________________________________________, como também autorizo a 

coleta de dados no prontuário da família na USF 

____________________________________________________ n. do prontuário da 

família___________ para contribuir com o projeto de pesquisa “Longitudinalidade e 

continuidade do cuidado a criança com doença crônica e sua família nos serviços de saúde”. 

Estou ciente que o meu nome não irá ser identificado durante a apresentação dos resultados da 

pesquisa e caso decida não mais participar, em qualquer momento, tenho a liberdade de retirar 

o consentimento. Recebi uma cópia deste documento e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

interessada. 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

Data:____/____/_______            João Pessoa - PB 
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APÊNDICE C - Instrumento para coleta de dados no prontuário da USF 

CARACTERIZAÇÃO: 

Nome:______________________________________________________________________ 

Grau de parentesco:___________________________________________________________ 

Telefone para contato:_________________________________________________________ 

Unidade de Saúde:____________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________ 

Número do prontuário da família:________________________________________________ 

 

DADOS A ANALISAR NO PRONTUÁRIO: 

Longitudinalidade: 

 Visitas domiciliares: sim ( ) não ( ). Quantas:______ quem 

realizou:____________________________________________________________________ 

OBS:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Vínculo com a família (uso do serviço pela família: tem registros que possam 

identificar a formação de vínculo com a família independente de problema de saúde?) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Consultas da criança com doença crônica:____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Tipo de atendimento: ( ) curativo ( ) rotina de acompanhamento ( ) outros: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Continuidade: 

 Anotações sobre referência e contra referência:_______________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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 Qualidade dos registros de enfermeiro, médico, odontólogo, demais integrantes 

(claros? objetivos? letras legíveis? linhas ou espaços em branco? rasuras?)________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Acompanhamento e Resolutividade do problema. ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - Instrumento para coleta de dados no prontuário do hospital 

CARACTERIZAÇÃO: 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Grau de parentesco:___________________________________________________________ 

Telefone para contato:_________________________________________________________ 

Setor do hospital:_____________________________________________________________ 

Número do prontuário da criança:________________________________________________ 

 

DADOS A ANALISAR NO PRONTUÁRIO: 

 

 Vínculo com a família (uso do serviço pela família: tem registros que possam 

identificar a formação de vínculo com a família?)___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hospitalizações da criança com doença crônica:________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Tipo de atendimento: ( ) curativo ( ) rotina de acompanhamento ( ) outros: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Anotações sobre referência e contra referência:___________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Qualidade dos registros de enfermeiro, médico, odontólogo, demais integrantes 

(claros? objetivos? letras legíveis? linhas ou espaços em branco? rasuras?)________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Acompanhamento e Resolutividade do problema. __________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - Roteiro para entrevista semiestruturada com profissional de saúde das 

Unidades de Saúde da Família 

 

1. Você tem conhecimento sobre crianças ou adolescentes com doença crônica em sua 

área de abrangência? Ele(a) está cadastrado(a)? (OBS: se sim, responder questões de dois a 

seis; se não responder as questões sete, oito e dois, respectivamente e nessa ordem). 

2. Fale-me como é (seria) a assistência à criança com doença crônica e à família desta no 

serviço em que você trabalha. 

3. Como você vê o seu papel na longitudinalidade (atributo central e exclusivo da APS e 

refere-se à construção e manutenção de fortes laços interpessoais favorecedora da formação 

de vínculos de modo que o profissional ou o local onde trabalha seja reconhecido como fonte 

habitual de atenção ao longo do tempo, independente da presença ou não de um problema de 

saúde) continuidade (manutenção de um cuidado constante, gentil, articulado de forma 

coerente e experimentado pelo usuário ao longo do tempo nos serviços de saúde no decorrer 

do atendimento) do cuidado à criança com doença crônica.  

4. Quais ações são desenvolvidas por você que, na sua percepção, atendam à 

longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança com doença crônica.  

5. Como você percebe o trabalho em equipe no cuidado à criança com doença crônica 

onde trabalha?  

6. Na sua percepção, as informações registradas nos prontuários são lidas, valorizadas e 

utilizadas pelos demais membros da equipe multiprofissional? Como?   

7. Qual a sua percepção sobre a doença crônica na infância. 

8. Fale-me os problemas percebidos por você e que têm dificultado o acesso e o cuidado 

às crianças com doenças crônicas. 
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APÊNDICE F - Roteiro para entrevista semiestruturada com profissional de saúde do 

Hospital  

1. Fale-me como é a assistência à criança com doença crônica e à família desta no 

serviço em que você trabalha. 

2. Como você vê o seu papel na continuidade (manutenção de um cuidado constante, 

gentil, articulado de forma coerente e experimentado pelo usuário ao longo do tempo nos 

serviços de saúde no decorrer do atendimento) do cuidado à criança com doença crônica.  

3. Quais ações são desenvolvidas por você que, na sua percepção, atendam à 

continuidade do cuidado à criança com doença crônica. 

4. Como você percebe o trabalho em equipe no cuidado à criança com doença crônica 

onde trabalha?  

5. Na sua percepção, as informações registradas nos prontuários são lidas, valorizadas e 

utilizadas pelos demais integrantes da equipe multiprofissional? Como?  

 

  



105 
 

APÊNDICE G - Roteiro para entrevista semiestruturada com gestor da saúde  

 

1. Qual a sua percepção sobre a atenção à criança com doença crônica no município. 

2. Fale-me sobre as ações desenvolvidas no município na atenção à criança com doença 

crônica. 

3. Como o município está organizado para assistir à criança com doença crônica? 

4. Existe algum indicador ou critério de avaliação que possibilite saber como é ou como 

está a qualidade da assistência prestada a essas crianças? 
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APÊNDICE H - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para família 

 

Título da pesquisa: Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde. 

 

Pesquisador responsável: Meu nome é Vanessa Medeiros da Nóbrega, sou enfermeira 

(COREN-PB n° 194.822), mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e gostaria de convidá-lo(a) a participar de uma 

pesquisa que será realizada aqui no hospital, nas Unidades de Saúde da Família e nos Distritos 

Sanitários do município. A minha orientadora é a profª Drª Neusa Collet, enfermeira e 

professora do Departamento de Saúde Pública e Psiquiatria da UFPB.  

O objetivo deste trabalho é conhecer o ponto de vista das famílias de criança com 

doença crônica sobre a organização e a assistência dos serviços de saúde no atendimento de 

suas necessidades saúde e de sua criança com a intenção de aprimorar o acompanhamento e o 

cuidado fornecido pelos serviços de saúde. 

Você participará de uma entrevista em grupo em que poderá compartilhar 

experiências com outras famílias de crianças com doença crônica em relação ao atendimento 

dos serviços de saúde a criança e a família. Tudo que for discutido será mantido em segredo e 

será utilizado somente para esta pesquisa. Seu nome não irá aparecer em nenhum momento na 

apresentação dos resultados. Necessitarei gravar a discussão do grupo para não esquecer nada 

do que foi dito ao passar para o papel e necessito de sua autorização.  

Quando terminarmos este trabalho, o resultado deverá ser apresentado em encontros 

científicos e divulgado em revistas científicas. Com os resultados deste trabalho esperamos 

contribuir efetivamente com o aprimoramento do acompanhamento e do cuidado às crianças 

com doenças crônicas pelos serviços de saúde. A qualquer momento poderá deixar de 

participar da pesquisa e isso não vai interferir no atendimento e tratamento seu ou de sua 

criança pelos serviços de saúde. 

Riscos e desconfortos: Falar sobre as experiências de vida, principalmente quando envolve 

um filho(a) com doença crônica pode ser desconfortável em algum momento e, por isso, você 

tem a liberdade de não querer falar mais sobre o assunto e nada irá acontecer a você e sua 

criança, com relação ao tratamento. 

Benefícios: Não há benefício direto para você e sua criança, mas as informações que você nos 

dará poderão servir de base para orientar os serviços de saúde no atendimento e 

acompanhamento digno e de qualidade às crianças com doença crônica e suas famílias. 

Despesas e indenização: Não haverá qualquer custo para sua família por estar participando 

deste trabalho, e não haverá nenhuma indenização pela participação de vocês. 

Este termo será entregue em duas vias e uma ficará com o senhor/senhora. 

 

Caso queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, os 

endereços e telefones são: 

 

Pesquisadoras: 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem  

Centro de Ciências da Saúde – UFPB 
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Telefone: (083) 3216-7109 

email: nessanobregam@hotmail.com; neucollet@gmail.com. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Localizado no 4° andar do HULW 

Telefone: (083) 3216-7964 

email: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

__________________________________________ 

Vanessa Medeiros da Nóbrega 

Mestranda da UFPB 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa, concordo com a 

participação. 

Eu, __________________________________________ aceito participar da 

entrevista do projeto de pesquisa “Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com 

doença crônica e sua família nos serviços de saúde”. Estou ciente que a entrevista em grupo 

será gravada, meu nome não irá ser identificado durante a apresentação dos resultados da 

pesquisa e, caso decida não mais participar em qualquer momento, tenho a liberdade de retirar 

o consentimento. Recebi uma cópia deste documento e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

interessada. 

 

 

 

 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

Data:____/____/_______            João Pessoa - PB  
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APÊNDICE I - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para profissional de saúde 

 

Título da pesquisa: Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde. 

 

Pesquisador responsável: Meu nome é Vanessa Medeiros da Nóbrega, sou enfermeira 

(COREN-PB n° 194.822), mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), orientada pela a profª Drª Neusa Collet, enfermeira 

e professora do Departamento de Saúde Pública e Psiquiatria da UFPB, e gostaria de convidá-

lo(a) a participar de uma pesquisa que será realizada em hospital referência, nas Unidades de 

Saúde da Família e nos Distritos Sanitários do município. 

O objetivo deste trabalho é analisar a organização do trabalho em saúde na 

efetivação da longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança com doença crônica, com 

o intuito de, os resultados deste trabalho, contribuir para o aprimoramento do 

acompanhamento e do cuidado às crianças com doenças crônicas e suas famílias pelos 

serviços de saúde. 

Você participará de uma entrevista semiestruturada e o conteúdo do que for discutido 

será utilizado somente para esta pesquisa e seu nome não irá aparecer em nenhum momento 

na apresentação dos resultados. Necessitarei gravar a entrevista para captação mais fidedigna 

das ideias e necessito de sua autorização. 

Quando terminarmos este trabalho, o resultado deverá ser apresentado em encontros 

científicos e divulgado em revistas científicas. Ressaltamos não haver gratificações nem 

riscos previsíveis pela sua participação e a qualquer momento você poderá deixar de 

participar da pesquisa. 

Riscos e desconfortos: não há riscos previsíveis, no entanto, falar sobre o nosso cotidiano de 

trabalho pode ser desconfortável em algum momento. Por isso, quando se sentir 

desconfortável tem liberdade de não querer mais falar sobre o assunto. 

Benefícios: não há benefícios diretos para você, mas as informações concedidas poderão nos 

ajudar a compreender como os serviços se organizam para atender e acompanhar a criança 

com doença crônica e sua família. 

Despesas e indenização: não haverá qualquer custo por você estar participando deste 

trabalho como também não haverá nenhuma indenização por sua participação. 

Este termo será entregue em duas vias e uma ficará com o senhor/senhora. 

Caso queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, os 

endereços e telefones são: 

 

Pesquisadoras: 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem  

Centro de Ciências da Saúde – UFPB 

Telefone: (o083) 3216-7109 

email: nessanobregam@hotmail.com; neucollet@gmail.com. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Localizado no 4° andar do HULW 
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Telefone: (083) 3216-7964 

email: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

 

__________________________________________ 

Vanessa Medeiros da Nóbrega 

Mestranda da UFPB 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa, concordo com a 

participação. 

Eu, __________________________________________ aceito participar da 

entrevista do projeto de pesquisa “Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com 

doença crônica e sua família nos serviços de saúde”. Estou ciente que a entrevista será 

gravada, meu nome não irá ser identificado durante a apresentação dos resultados da pesquisa 

e que, caso decida não mais participar em qualquer momento, tenho a liberdade de retirar o 

consentimento. Recebi uma cópia deste documento e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

interessada. 

 

 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

Data:____/____/_______            João Pessoa - PB 
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APÊNDICE J - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Gestor da Saúde  

 

Título da pesquisa: Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com doença 

crônica e sua família nos serviços de saúde. 

 

Pesquisador responsável: Meu nome é Vanessa Medeiros da Nóbrega, sou enfermeira 

(COREN-PB n° 194.822), mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), orientada pela a profª Drª Neusa Collet, enfermeira 

e professora do Departamento de Saúde Pública e Psiquiatria da UFPB, e gostaria de convidá-

lo(a) a participar de uma pesquisa que será realizada em hospital referência, nas Unidades de 

Saúde da Família e nos Distritos Sanitários do município. 

O objetivo deste trabalho é analisar a organização do trabalho em saúde na 

efetivação da longitudinalidade e continuidade do cuidado à criança com doença crônica, com 

o intuito de, os resultados deste trabalho, contribuir para o aprimoramento do 

acompanhamento e do cuidado às crianças com doenças crônicas e suas famílias pelos 

serviços de saúde. 

Você participará de uma entrevista semiestruturada e o conteúdo do que for discutido 

será utilizado somente para esta pesquisa e seu nome não irá aparecer em nenhum momento 

na apresentação dos resultados. Necessitarei gravar a entrevista para captação mais fidedigna 

das ideias e necessito de sua autorização.  

Quando terminarmos este trabalho, o resultado deverá ser apresentado em encontros 

científicos e divulgado em revistas científicas. Ressaltamos não haver gratificações nem 

riscos previsíveis pela sua participação e a qualquer momento você poderá deixar de 

participar da pesquisa.  

Riscos e desconfortos: não há riscos previsíveis, no entanto, falar sobre o nosso cotidiano de 

trabalho pode ser desconfortável em algum momento. Por isso, quando se sentir 

desconfortável tem liberdade de não querer mais falar sobre o assunto.  

Benefícios: não há benefícios diretos para você, mas as informações concedidas poderão nos 

ajudar a compreender como os serviços se organizam para atender e acompanhar a criança 

com doença crônica e sua família.  

Despesas e indenização: não haverá qualquer custo por você estar participando deste 

trabalho como também não haverá nenhuma indenização por sua participação. 

Este termo será entregue em duas vias e uma ficará com o senhor/senhora. 

Caso queira se comunicar conosco ou com o Comitê de Ética em Pesquisa, os 

endereços e telefones são: 

 

Pesquisadoras: 

Programa de Pós Graduação em Enfermagem  

Centro de Ciências da Saúde – UFPB 

Telefone: (o083) 3216-7109 

email: nessanobregam@hotmail.com; neucollet@gmail.com. 

 

Comitê de Ética em Pesquisa: 

Localizado no 4° andar do HULW 
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Telefone: (083) 3216-7964 

email: comitedeetica@hulw.ufpb.br 

 

 

__________________________________________ 

Vanessa Medeiros da Nóbrega 

Mestranda da UFPB 

 

Após ter conhecimento sobre como colaborar com esta pesquisa, concordo com a 

participação. 

Eu, __________________________________________ aceito participar da 

entrevista do projeto de pesquisa “Longitudinalidade e continuidade do cuidado a criança com 

doença crônica e sua família nos serviços de saúde”. Estou ciente que a entrevista será 

gravada, meu nome não irá ser identificado durante a apresentação dos resultados da pesquisa 

e que, caso decida não mais participar em qualquer momento, tenho a liberdade de retirar o 

consentimento. Recebi uma cópia deste documento e tive a oportunidade de discuti-lo com a 

interessada. 

 

 

Assinatura do responsável:________________________________________ 

Data:____/____/_______            João Pessoa - PB 
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ANEXO A: Termo de Anuência da Secretaria Municipal de Saúde 
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ANEXO B: Certidão do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO  C: Autorização dos Distritos Sanitários do município 
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ANEXO D: Normas da Revista Physis 

 

Artigos originais por demanda livre (até 7.000 palavras, incluindo notas e referências): textos 

inéditos provenientes de pesquisa ou análise bibliográfica. A publicação é decidida pelo 

Conselho Editorial, com base em pareceres - respeitando-se o anonimato tanto do autor 

quanto do parecerista (double-blind peer review) - e conforme disponibilidade de espaço. 

 

FORMATO PARA ENCAMINHAMENTO DE TEXTOS: 

1.As submissões devem ser realizadas on-line no endereço: 

http://submission.scielo.br/index.php/physis 

2.Os artigos devem ser digitados em Word ou RTF, fonte Arial 12, respeitando-se o número 

máximo de palavras definido por cada seção, que compreende o corpo do texto, as notas e as 

referências. O texto não deve incluir qualquer informação que permita a identificação de 

autoria; os dados dos autores devem ser informados nos campos específicos do site. 

3.Os estudos que envolvam a participação de seres humanos deverão incluir a informação 

referente à aprovação por comitê de ética na pesquisa com seres humanos, conforme a 

Resolução nº 196/96 do CNS. Os autores devem indicar se a pesquisa é financiada, se é 

resultado de dissertação de mestrado ou tese de doutorado e se há conflitos de interesse 

envolvidos na mesma. 

4.Os artigos devem ser escritos preferencialmente em português, mas podem ser aceitos textos 

em inglês, espanhol e francês. A Editoria reserva-se o direito de efetuar alterações e/ou cortes 

nos originais recebidos para adequá-los às normas da revista, preservando, no entanto, estilo e 

conteúdo. Os textos são de responsabilidade dos autores, não coincidindo, necessariamente, 

com o ponto de vista dos editores e do Conselho Editorial da revista. 

5.Os resumos em português e inglês, de até 250 palavras, devem destacar o objetivo principal, 

os métodos básicos adotados, os resultados mais relevantes e principais conclusões do artigo 

(somente nas seções de artigos originais por demanda livre e temáticos). Devem ser incluídas 

3 a 5 palavras-chave em português e inglês. O título do artigo também deverá ser traduzido. A 

revista poderá rever ou refazer as traduções. Títulos e resumos não deverão constar do texto 

do artigo, devendo ser digitados nos campos específicos do site. 

6.Imagens, figuras ou desenhos devem estar em formato tiff ou jpeg, com resolução mínima 

de 200 dpi, tamanho máximo 12x15 cm, em tons de cinza, com legenda e fonte Arial 10. 

Tabelas e gráficos-torre podem ser produzidos em Word. Outros tipos de gráficos devem ser 

produzidos em Photoshop ou Corel Draw. Todas as ilustrações devem estar em arquivos 

separados e serão inseridas no sistema como documentos suplementares, com respectivas 

legendas e numeração. No texto deve haver indicação do local de inserção de cada uma delas. 

7.As notas, numeradas sequencialmente em algarismos arábicos, devem ser colocadas no final 

do texto, após as referências, com fonte tamanho 10. As notas devem ser exclusivamente 

explicativas, escritas da forma mais sucinta possível, e não devem ser compostas como 

referências. Não há restrições quanto ao número de notas. 

8.As referências devem seguir a NBR 6023, da ABNT. No corpo do texto, citar apenas o 

sobrenome do autor e o ano de publicação, seguidos da página no caso de citações. Todas as 

referências citadas no texto deverão constar nas referências, ao final do artigo, em ordem 
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alfabética, conforme exemplos a seguir. Os autores são responsáveis pela exatidão das 

referências, assim como por sua correta citação no texto. 

9.Os trabalhos publicados em Physis estão registrados sob a licença Creative Commons 

Attribution 3.0. A submissão do trabalho e a aceitação em publicá-lo implicam cessão dos 

direitos de publicação para a Revista Physis. Quando da reprodução dos textos publicados em 

Physis, mesmo que parcial, em outros periódicos, deverá ser feita referência à primeira 

publicação na revista. A declaração de autoria deverá ser assinada pelos autores, digitalizada e 

encaminhada como documento suplementar. Quaisquer outros comentários ou observações 

poderão ser incluídos no campo "Comentários ao editor". 

10.Tendo em vista o crescimento no número de coautores em muitos artigos encaminhados a 

Physis, haverá bastante rigor na avaliação da contribuição efetiva de cada autor. A Editoria se 

reserva o direito de recusar artigos cujos autores não prestem esclarecimentos satisfatórios 

sobre este item, especialmente em textos com quatro autores ou mais. As responsabilidades 

individuais de todos os autores na preparação do artigo deverão ser indicadas na "Declaração 

de responsabilidade" (vide modelo), conforme deliberado pelo International Committee of 

Medical Journal Editors, que reconhece a autoria com base em contribuição substancial 

relacionada a: 1) concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2) redação do 

artigo ou revisão crítica relevante do conteúdo intelectual;  3) aprovação final da versão a ser 

publicada.  

Essa declaração também deverá ser assinada pelos autores, digitalizada e encaminhada como 

documento suplementar. Poderá ser incluído um item de "Agradecimentos", caso seja 

necessário citar instituições que de alguma forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou 

pessoas que colaboraram com o estudo mas não preenchem os critérios de coautoria. 

11.Será enviado a cada autor um exemplar da edição em que for publicado seutrabalho, desde 

que solicitado por e-mail à secretaria da revista. 

12.Não serão aceitos trabalhos que não atendam às normas fixadas, mesmo que eles tenham 

sido aprovados no mérito (pelos pareceristas). Os editores se reservam o direito de solicitar 

que os autores adequem o artigo às normas da revista, ou mesmo descartar o manuscrito, sem 

nenhuma outra avaliação. Quaisquer outros comentários ou observações poderão ser incluídos 

na carta de apresentação, no campo "Comentários ao editor". 

13.Os autores são responsáveis por todos os conceitos e as informações apresentadas nos 

artigos e resenhas. 

14.Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Editorial. 

 

PADRÕES PARA REFERÊNCIAS  

Livros e folhetos: 

BIRMAN, Joel. Pensamento freudiano. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994. 204p. 

ANÁLISE do desempenho hospitalar: III trimestre. Rio de Janeiro: CEPESC, 1987. 295 p. 

Capítulos de livros:  

LUZ, Madel T. As conferências nacionais de saúde e as políticas de saúde da década de 80. 

In: GUIMARÃES, R. (Org.). Saúde e sociedade no Brasil: anos 80. Rio de Janeiro: Relume 

Dumará, 1994. p. 131-152. 

Trabalhos apresentados em congressos, seminários etc. 
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CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 1., 1990, São Paulo. Anais... São 

Paulo: UNICAMP, 1990. 431p. 

MENDONÇA, Gulnar A. e Silva. Câncer no Brasil: um risco crescente. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, 2., 1994, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: 

ABRASCO, 1994. p. 63-77. 

Dissertações e teses: 

CALDAS, Célia Pereira. Memória de velhos trabalhadores. 1993. 245 p. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Coletiva) - Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993. 

CAMARGO JUNIOR, Kenneth R. de. A construção da Aids. Racionalidade médica e 

estruturação das doenças. 1993. 229 p. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Instituto de 

Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1993. 

Periódicos: 

MARTINS, A Novos paradigmas e saúde. Physis, Rio de Janeiro, v.9, n.1, p.83-112, 1999. 

PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva. Rio de Janeiro: UERJ, IMS, 1992. Semestral. ISSN 

0103-7331. 

SILVA, A. A. M. da, GOMES, U. A. , TONIAL, S. R. et al. Cobertura Vacinal e fatores de 

risco associados à não vacinação em localidade Urbana do nordeste brasileiro. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo, v. 33, n. 2, p. 147-156, 1999. 

Jornais: 

SÁ, Fátima. Praias resistem ao esgoto: correntes dispersam sujeiras, mas campanha de 

informação a turistas começa domingo. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 15. abr. 1999. 

Primeiro caderno, Cidade, p.25. 

Referência legislativa: 

BRASIL. Lei nº. 8.926, de 9 de agosto de 1994.Torna obrigatória a inclusão, nas bulas de 

medicamentos, de advertência e recomendações sobre o uso por pessoas de mais de 65 anos. 

Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, v. 132, n. 152, p. 12037, ago. 

1994.Seção 1, pt.1. 

SÃO PAULO (Estado). Decreto nº. 42.822, de 20 de janeiro de 1998. Dispõe sobre a 

desativação de unidades administrativas de órgãos da administração direta e das autarquias do 

Estado e dá providências correlatas. Lex-Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São 

Paulo, v. 62, n. 3, p. 217-20, 1998. 

Documentos eletrônicos: 

REVENGE, Samuel J. The internet dictionary. Avon: Future, 1996. 98p. 

Referência obtida via base de dados Biblio: CELEPAR, 1996. Disponível em: 

<http://www.celepar.br/celepar/celepar/biblio.biblio.html>. Acesso em: 12 jul. 1998. 

ALEIJADINHO. In: ALMANAQUE abril: sua fonte de pesquisa. São Paulo: Abril, 1996. 1 

CD-ROM. 

MOURA, Gevilacio Aguiar C. de. Citações e referências a documentos eletrônicos. 

Disponível em: <http://www.elogica.com.br/users/gmoura/refet>. Acesso em: 9 de dez. 1996. 

COSTA, M.Publicação eletrônica[mensagem pessoal]. Mensagem obtidapor <cbc@uerj.br> 

em 10 ago. 2001. 
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ANEXO E: Normas do periódico Texto e Contexto Enfermagem 

 

Categoria dos artigos 

Artigo original: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa científica 

concluída. A criatividade e o estilo dos autores no formato do manuscrito serão respeitados, 

no entanto o conteúdo deve ser apresentado de forma a contemplar a introdução, métodos, 

resultados e discussão. A introdução deve ser breve, definir o problema estudado e sua 

importância, objetivos do estudo, além de destacar as lacunas do conhecimento – “estado da 

arte”. O método empregado, a população estudada, os sujeitos do estudo ou fonte de dados e 

os critérios de seleção entre outros devem ser descritos de forma compreensiva e completa. 

Inserir o número do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e que a pesquisa 

foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos. Os resultados devem ser descritos 

em uma seqüência lógica. Quando forem apresentadas tabelas, quadros e figuras, o texto deve 

ser complementar e não repetir o conteúdo contido nas ilustrações. A discussão, que pode ser 

redigida juntamente com os resultados, deve conter comparação dos resultados com a 

literatura, a interpretação dos autores, as implicações dos achados, as limitações e implicações 

para pesquisa futura. Enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 

surgem destes. Sua extensão limita-se a 15 páginas. 

 

Preparo dos Manuscritos  

Os manuscritos devem ser preparados de acordo com as normas editoriais da Revista, 

redigidos na ortografia oficial e digitados com espaço de 1,5cm, configurados em papel A4 e 

com numeração nas páginas. A margem esquerda e superior será de 3cm e a margem direita e 

inferior de 2cm. Letra Times New Roman 12, utilizando Editor Word for Windows 98 ou 

Editores que sejam compatíveis.Página de identificação: a) título do manuscrito (conciso, mas 

informativo) em português, inglês e espanhol; b) nome completo de cada autor, com seu(s) 

título(s) acadêmico(s) mais elevado(s) e afiliação institucional; c) o(s) nome(s) do(s) 

departamento(s) e da instituição(ões) a(os) qual(is) o trabalho deve ser atribuído; d) nome, 

endereço completo, telefone/fax e endereço eletrônico do autor responsável pela 

correspondência relacionada ao manuscrito. 

 

Resumo e Descritores: o resumo deve ser apresentado na primeira página, em português, 

inglês (abstract) e espanhol (resumen), com limite de 150 palavras, em espaço simples. Deve 

indicar o(s) objetivo(s) do estudo, o método, principais resultados e conclusões. Abaixo do 

resumo, incluir 3 a 5 descritores nos três idiomas. Para determiná-las consultar a lista de 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) elaborada pela BIREME e disponível na internet 

no site: http://decs.bvs.br ou o Medical Subject Headings (MeSH) do Index Medicus. Quando 

o artigo tiver enfoque interdisciplinar, usar descritores, universalmente, aceitos nas diferentes 

áreas ou disciplinas envolvidas. 

 

Apresentação das seções: o texto deve estar organizado sem numeração progressiva para 

título e subtítulo, devendo ser diferenciado através de tamanho da fonte utilizada. Exemplos: 

Título = OS CAMINHOS QUE LEVAM À CURA 

Primeiro subtítulo = Caminhos percorridos 
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Segundo subtítulo = A cura pela prece 

 

Ilustrações: as tabelas, quadros e figuras devem conter um título breve e serem numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, sendo 

limitadas a 5 no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas 

como figuras. As tabelas devem apresentar dado numérico como informação central, não 

utilizar traços internos horizontais ou verticais. As notas explicativas devem ser colocadas no 

rodapé da tabela, utilizando os símbolos na seqüência *, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡. Os quadros 

devem apresentar as informações na forma discursiva. Se houver ilustrações extraídas de 

outra fonte, publicada ou não publicada, os autores devem encaminhar permissão, por escrito, 

para utilização das mesmas. As figuras devem conter legenda, quando necessário, e fonte 

sempre que for extraída de obra publicada (as fontes têm que estar na referência). Além das 

ilustrações estarem inseridas no texto, deverão ser encaminhadas em separado e em qualidade 

necessária a uma publicação. As fotos coloridas serão publicadas a critério do Conselho 

Diretor. Se forem utilizadas fotos, as pessoas não poderão ser identificadas, ou então, deverão 

vir acompanhadas de permissão, por escrito, das pessoas fotografadas. Todas as figuras e/ou 

fotos, além de estarem devidamente inseridas na seqüência do texto, deverão ser 

encaminhadas em separado com a qualidade necessária à publicação. As imagens deverão ser 

enviadas no formato jpeg ou tiff, resolução de 300 dpi, tamanho 23×16 cm e em grayscale. 

Imagens fora dessas especificações não poderão ser utilizadas. 

 

Citações no texto: as citações indiretas deverão conter o número da referência da qual foram 

subtraídas, suprimindo o nome do autor, devendo ainda ter a pontuação (ponto, vírgula ou 

ponto e vírgula) apresentada antes da numeração em sobrescrito. Exemplo: as trabalhadoras 

também se utilizam da linguagem não verbal.7 

 

Quando as citações oriundas de 2 ou mais autores estiverem apresentadas de forma sequencial 

na referência (1, 2, 3, 4, 5), deverão estar em sobrescrito separados por um hífen. Exemplo: 

estabeleceu os princípios da boa administração, sendo dele a clássica visão das funções do 

administrador.1-5 

As citações diretas (transcrição textual) devem ser apresentadas no corpo do texto entre aspas, 

indicando o número da referência e a página da citação, independente do número de linhas. 

Exemplo: “[...] o ocidente surgiu diante de nós como essa máquina infernal que esmaga os 

homens e as culturas, para fins insensatos”.1:30-31 

As citações de pesquisa qualitativa (verbatins) serão colocadas em itálico, no corpo do texto, 

identificando entre parênteses a autoria e respeitando o anonimato. Exemplo: [...] envolvendo 

mais os acadêmicos e profissionais em projetos sociais, conhecendo mais os problemas da 

comunidade [...](e7); 

Citações no texto para artigos na categoria Revisão da Literatura. O número da citação pode 

ser acompanhado ou não do(s) nome(s) do(s) autor(es) e ano de publicação. Se forem citados 

dois autores, ambos são ligados pela conjunção “e”; se forem mais de dois, cita-se o primeiro 

autor seguido da expressão “et al”. 

Exemplos: 



120 
 

Segundo Oliveira et al9 ou Segundo Oliveira et al9  (2004), entende-se a rede como a 

transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, a flexibilidade, a 

transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação. 

Entende-se a rede como a transgressão de fronteiras, a abertura de conexões, a multiplicidade, 

a flexibilidade, a transparência, a interdependência e o acesso de todos a informação.9 

 

Notas de rodapé: o texto deverá conter no máximo três notas de rodapé, que serão indicadas 

por: * primeira nota, ** segunda nota, *** terceira nota. 

 

Referências: as referências devem estar numeradas consecutivamente na ordem que aparecem 

no texto pela primeira vez e estar de acordo com os Requisitos Uniformes do Comitê 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (International Committee of Medical Journal 

Editors – ICMJE). Exemplos: 

Livro padrão:  

Gerschman S. A democracia inconclusa: um estudo da reforma sanitária brasileira. Rio de 

Janeiro (RJ): Fiocruz; 2004. 

Capítulo de livro:  

Melo ECP, Cunha FTS, Tonini T. Políticas de saúde pública. In: Figueredo NMA, 

organizador. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul (SP): Yends; 2005. 

p.47-72. 

Livro com organizador, editor ou compilador:  

Elsen I, Marcon SS, Santos MR, organizadores. O viver em família e sua interface com a 

saúde e a doença. Maringá (PR): EDUEM; 2002. 

Livro com edição: 

 Vasconcelos EM. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2ª ed. São Paulo (SP): 

Hucitec; 2001. 

Trabalho apresentado em congresso:  

Lima ACC, Kujawa H. Educação popular e saúde no fortalecimento do controle social. In: 

Anais do 7o Congresso Nacional da Rede Unida, 2006 Jul 15-18; Curitiba, Brasil. Curitiba 

(PR): Rede Unida; 2006. Oficina 26. 

Entidade coletiva:  

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Manual técnico pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 

humanizada. Brasília (DF): MS; 2005. 

Documentos legais:  

Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa. Resolução No 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas regulamentadoras 

de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS; 1996. 

Brasil. Lei No 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 26 

Jun 1986. Seção 1. 

Tese/Dissertação:  

Azambuja EP. É possível produzir saúde no trabalho da enfermagem?: um estudo sobre as 

relações existentes entre a subjetividade do trabalhador e a objetividade do trabalho [tese]. 
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Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem; 2007. 

Artigo de jornal:  

Zavarise E. Servidores da UFSC fazem movimento em defesa do HU. Diário Catarinense, 

2007 Jun 28; Geral 36. 

Artigo de periódico com até 6 autores:  

Kreutz I, Gaiva MAM, Azevedo RCS. Determinantes sócio-culturais e históricos das práticas 

populares de prevenção e cura de doenças de um grupo cultural. Texto Contexto Enferm. 

2006 Jan-Mar; 15(1):89-97. 

Artigo de periódico com mais de 6 autores:  

Azambuja EP, Fernandes GFM, Kerber NPC, Silveira RS, Silva AL, Gonçalves LHT, et al. 

Significados do trabalho no processo de viver de trabalhadoras de um Programa de Saúde da 

Família. Texto Contexto Enferm. 2007 Jan-Mar; 16(1):71-9. 

Material audiovisual:  

Lessmann JC, Guedes JAD, entrevistadoras. Lúcia Hisako Takase Gonçalves entrevista 

concedida ao acervo do Grupo de Estudos de História do Conhecimento da Enfermagem 

GEHCE/UFSC [fita cassete 60 min]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa 

Catarina. GEHCE; 2006 jul 23. 

Mapa:  

Santos RO, Moura ACSN. Santa Catarina: físico [mapa]. Florianópolis (SC): DCL; 2002. 

Dicionários e referências similares:  

Ferreira ABH. Novo dicionário da língua portuguesa. 3ª ed. Florianópolis (SC): Ed. Positivo; 

2004. 

Homepage/web site:  

Ministério da Saúde [página na Internet]. Brasília (DF): MS; 2007 [atualizado 2007 Maio 04; 

acesso em 2007 Jun 28]. Disponível em: www.saude.gov.br 

Material eletrônico:  

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Anais do 3o Seminário Internacional de 

Filosofia e Saúde [CD-ROM]. Florianópolis (SC): Universidade Federal de Santa Catarina. 

Pós-graduação em Enfermagem; 2006.  

Barbosa MA, Medeiros M, Prado MA, Bachion MM, Brasil VV. Reflexões sobre o trabalho 

do enfermeiro em saúde coletiva. Rev Eletr Enferm [online]. 2004[acesso em 2006 Out 01]; 

6(1). Disponível em: http://www.fen.ufg.br/Revista/revista6_1/f1_coletiva.html 

Corona MBEF. O significado do “Ensino do Processo de Enfermagem” para o docente 

Improving palliative care for cancer [tese na Internet]. Ribeirão Preto (SP): Universidade 

Federal de São Paulo. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005 [acesso 2007 Jun 28]. 

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22132/tde-06052005-100508/ 

 

Observação: trabalhos não publicados não deverão ser incluídos nas referências, mas 

inseridos em nota de rodapé. Para outros exemplos de referências, consultar o site: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. Para as abreviaturas de títulos de 

periódicos em português consultar o site: http://www.ibict.br e em outras línguas, se 

necessário, consultar o International Nursing Index, Index Medicus ou o site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals  
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ANEXO F: Normas da Revista Latino-Americana de Enfermagem 

 

Preparo do artigo 

 

Estrutura:  

Título no idioma do artigo.  

Resumo no idioma do artigo.  

Descritores em português.  

Descritores em inglês.  

Descritores em espanhol. 

Introdução. 

Método. 

Resultados. 

Discussão. 

Conclusão. 

Referências 

Os Agradecimentos deverão constar apenas na Title Page. Embora se respeite a criatividade e 

estilo dos autores a revista sugere o uso das seções convencionais Introdução, Métodos, 

Resultados, Discussão e Conclusão.  

 

Papel: A4. Margens superiores, inferiores e lateriais de 2,5cm 

Quantidade de páginas: 

Artigos Originais: 17 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências).  

Artigos de Revisão: 25 págs. (incluindo resumo, tabelas, figuras e referências) 

Formatação:  

Fonte Times New Roman 12 (em todo o texto, inclusive nas tabelas). Espaçamento duplo 

entre linhas desde o título até as referências, com exceção das tabelas. 

Formatação não permitida no meio do texto: negrito, sublinhado, caixa alta, marcadores do 

MS Word. Para destaques utilizar itálico 

Título: 

Conciso e informativo com até 15 palavras. Excepcionalmente poderão conter até 25 palavras.  

No idioma do artigo. 

Negrito. 

Itens não permitidos: caixa alta, siglas e localização geográfica da pesquisa 

Resumo: 

O resumo é um item de apresentação do artigo e de fundamental importância na decisão do 

leitor em acessar o texto completo e o referenciar, por isso, especial atenção deve ser 

direcionada à sua apresentação. 

O resumo deve ser a versão condensada do texto completo e suas informações devem 

assegurar a clareza do texto e a fidedignidade dos dados, jamais apresentando dados 

divergentes do texto. 

O Objetivo deve ser claro, conciso e descrito no tempo verbal infinitivo. Exemplos: analisar, 

relacionar, comparar, conhecer. 
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O Método deve conter informações suficientes para que o leitor possa entender a pesquisa. Os 

estudos descritivos devem apresentar o tipo de estudo, amostra, instrumento e o tipo de 

análise. Os estudos analíticos também devem acrescentar o número de sujeitos em diferentes 

grupos, desfecho primário, tipo de intervenção e o tempo do estudo. 

Os Resultados devem ser concisos, informativos e apresentar principais resultados descritos e 

quantificados, inclusive as características dos sujeitos e análise final dos dados.  

As Conclusões devem responder estritamente aos objetivos, expressar as considerações sobre 

as implicações teóricas ou práticas dos resultados e conter três elementos: o resultado 

principal, os resultados adicionais relevantes e a contribuição do estudo para o avanço do 

conhecimento científico.  

Os Ensaios clínicos devem apresentar o número do registro de ensaio clínico ao final do 

resumo. Itens não permitidos: siglas, exceto as reconhecidas internacionalmente, citações de 

autores, local do estudo e ano da coleta de dados. No idioma do artigo . Estruturado em 

Objetivos, Método, Resultados e Conclusão.  

Redigido em um único parágrafo.  

Fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo entre linhas. 

Até 200 palavras. 

Descritores: Descritores em português. Descritores em inglês. Descritores em espanhol . 

Selecionados da lista de Descritores em Ciências da Saúde ou Mesh. Mínimo de 3 e máximo 

de 6. Separados entre si por ponto e vírgula. Primeiras letras de cada palavra do descritor em 

caixa alta, exceto artigos e preposições. 

Nome das Seções Introdução, Método, Resultados, Discussão e Conclusão: 

Negrito.  

Caixa alta somente na primeira letra.  

Itens não permitidos: excessivas subseções, subseções com nomes extensos, marcadores do 

MS Word 

Introdução: 

Deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as 

lacunas do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e 

internacional. 

Método: 

Deve informar o método empregado, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa 

Resultados: 

Devem estar limitados somente a descrever os resultados encontrados sem incluir 

interpretações ou comparações. O texto complementa e não repete o que está descrito em 

tabelas e figuras. Para artigos quantitativos é necessário apresentar os resultados separados da 

discussão. 

Discussão: 

A Discussão deve enfatizar os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que 

advêm deles. Não repetir em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas seções: 

Introdução ou Resultados. Para os estudos experimentais, é útil começar a discussão com 

breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis mecanismos ou explicações 

para esses resultados, comparar e contrastar os resultados com outros estudos relevantes. 
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Conclusão: 

A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. 

Evitar afirmações sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o artigo contenha os 

dados e análise econômica apropriada. Estabelecer novas hipóteses quando for o caso, mas 

deixar claro que são hipóteses. Não citar referências bibliográficas. 

Tabelas: 

Título: 

Informativo, claro e completo indicando o que se pretende representar na tabela. Conter:  

. a distribuição “do que / de quem”  

. de acordo com “o que” ela foi realizada  

. cidade, sigla do Estado, país, ano da coleta de dados  

Exemplo: Tabela 1 - Distribuição das mulheres submetidas à quimioterapia para câncer de 

mama, segundo idade, cor, estado civil e escolaridade. Fortaleza, CE, Brasil, 2010 .  

Localizado acima da tabela 

Formatação 

Elaboradas com a ferramenta de tabelas do MS Word 

Dados separados corretamente por linhas e colunas de forma que cada dado esteja em uma 

célula 

Traços internos somente abaixo e acima do cabeçalho e na parte inferior tabela 

Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas 

Formatação não permitida  

Quebras de linhas utilizando a tecla Enter 

Recuos utilizando a tecla Tab 

Espaços para separar os dados 

Caixa alta 

Sublinhado 

Marcadores do MS Word 

Cores nas células  

Cabeçalho 

Negrito 

Sem células vazias 

Tamanho 

Evitar tabelas com mais de uma página  

Tabelas de apenas uma ou duas linhas devem ser convertidas em texto  

Quantidade  

Até 5 itens entre tabelas e figuras  

Menção no texto  

Obrigatória. Ex: conforme a Tabela 1  

Inserção no texto  

Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados  

Notas de rodapé 

Restritas ao mínimo necessário  

Indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡, apresentando-os tanto no interior 

da tabela quanto na nota de rodapé da mesma, e não somente em um dos dois lugares.  



125 
 

Siglas  

Restritas ao mínimo necessário 

Descritas por extenso em nota de rodapé da tabela utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

Valores monetários  

Podem ser apresentados em dólares ou em salários mínimos da época e do país da pesquisa. 

Se apresentados em dólares deve-se informar a cotação e a data da cotação em nota de rodapé 

da tabela, se apresentados em salários mínimos deve-se informar o valor do salário mínimo, a 

data e o país também em nota de rodapé. 

Figuras: 

São figuras: Quadros, gráficos, desenhos, esquemas, fluxogramas e fotos.  

Título 

Localizado abaixo da figura  

Quadros 

São semelhantes as tabelas, porém contém dados textuais e não numéricos, são fechados nas 

laterais e contém linhas internas. 

Quando construídos com a ferramenta de tabelas do MS Word poderão ter o tamanho máximo 

de uma página, e não somente 16x10cm como as demais figuras. 

Fonte Times New Roman 12, espaçamento simples entre linhas. 

Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da 

figura  

Gráficos  

Não devem repetir os dados representados nas tabelas 

Plenamente legíveis e nítidos 

Tamanho máximo de 16x10cm  

Em tons de cinza e não em cores 

Vários gráficos em uma só figura só serão aceitos se a apresentação conjunta for 

indispensável à interpretação da figura  

Desenhos, esquemas, fluxogramas  

Construídos com ferramentas adequadas, de preferência com a intervenção de um profissional 

de artes gráficas  

Lógicos e de fácil compreensão  

Plenamente legíveis e nítidos  

Em tons de cinza e não em cores  

Tamanho máximo de 16x10cm 

Autorização da fonte quando extraídos de outros trabalhos, indicando-a em nota de rodapé da 

figura  

Fotos  

Em alta resolução (mínimo de 900 dpi) 

Plenamente legíveis e nítidas 

Tamanho máximo de 16x10cm  

Em preto e branco e não em cores  

Fotos contendo pessoas devem ser tratadas para que as mesmas não sejam identificadas 

Quantidade  
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Até 5 itens entre tabelas e figuras  

Menção no texto  

Obrigatória. Ex: conforme a Figura 1  

Inserção no texto  

Logo após a primeira menção no texto e não no final do artigo ou em arquivos separados  

Siglas  

Restritas ao mínimo necessário 

Descritas por extenso em nota de rodapé da figura utilizando os símbolos sequenciais 

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

Formato e resolução para publicação  

Poderá ser solicitado pela revista o reenvio da figura em alta resolução (mínimo de 900 dpi) e 

em formato de arquivo TIFF (sugere-se a intervenção de um profissional de artes gráficas). 

Citações no texto: 

Formatação: números arábicos, sobrescritos e entre parênteses. Ex: (12) Ordenadas 

consecutivamente, sem pular referência  

Citações de referências seqüenciais: separadas por traço e não por vírgula, sem espaço entre 

elas. Ex: (1-2), (4-5), (5-9)  

Citações de referências intercaladas: separadas por vírgula, sem espaço entre elas. Ex: (8,14), 

(10,12,15)  

Local de inserção: quando inseridas ao final do parágrafo ou frase devem estar antes do ponto 

final e quando inseridas ao lado de uma vírgula devem estar antes da mesma  

Citações “ipsis literes”: entre aspas, sem itálico, tamanho 12, na seqüência do texto.  

Itens não permitidos: espaço entre a citação numérica e a palavra que a antecede; indicação da 

página consultada; nomes de autores, exceto os que constituem referencial teórico; citações 

nas Conclusões. 

Siglas: 

No texto: descritas por extenso na primeira vez em que aparecem  

Nas tabelas e nas figuras: o mínimo necessário, descritas por extenso em nota de rodapé 

utilizando os símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡  

Não são permitidas no título do artigo e no resumo 

Falas de sujeitos: 

Itálico, fonte Times New Roman tamanho 10, sem aspas, na sequência do texto 

Identificação da fala: obrigatória, codificada, apresentada ao final de cada fala entre 

parênteses e sem itálico 

Notas de Rodapé:  

No texto: indicadas por asterisco, iniciadas a cada página, restritas ao mínimo necessário  

Nas tabelas e figuras: indicadas pelos símbolos sequenciais *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ apresentando- 

os tanto no interior da tabela quanto na nota de rodapé, e não somente em um dos dois 

lugares. 

Nas figuras que são imagens deverão estar em formato de texto e não no interior da imagem 

Referências: 

Estilo Vancouver  

Artigos Originais: até 25 referências 

Artigos de Revisão: sem limite máximo  
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Referências com mais de 6 autores: seis primeiros seguidos de et al.  

Referências da RLAE citadas em inglês 

 

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas, Metanálises, Estudos observacionais 

em epidemiologia e Estudos qualitativos: 

A RLAE apoia a iniciativa do ICMJE e da Rede EQUATOR destinadas ao aperfeiçoamento 

da apresentação dos resultados de pesquisa e, portanto, adota a utilização de guias 

internacionais que orientam os autores na preparação dos artigos de ensaios clínicos 

randomizados, revisões sistemáticas, metanálises, estudos observacionais em epidemiologia e 

estudos qualitativos. Os guias internacionais são compostos por checklists e fluxogramas 

publicados nas declarações internacionais CONSORT (ensaios clínicos randomizados), 

PRISMA (revisões sistemáticas e metanálises), STROBE (estudos observacionais em 

epidemiologia) e COREQ (estudos qualitativos) e seu uso na preparação do artigo pode 

aumentar o potencial de publicação e, uma vez publicado, aumentar a utilização da referência 

em pesquisas posteriores.  

Ensaios clínicos randomizados, Revisões sistemáticas e Metanálise: 

Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, preenchê-los e enviá-los à 

revista no momento da submissão.  

Estudos observacionais em epidemiologia e Estudos qualitativos  

Utilizar os checklists e fluxogramas na preparação do artigo, não preenchê-los e nem enviá-

los no momento da submissão.  

Links para download dos checklists e fluxogramas  

Ensaio clínico randomizado: checklist e fluxograma CONSORT em MS Word  

Revisões sistemáticas e metanálises: checklist e fluxograma PRISMA em MS Word  

Estudos observacionais em epidemiologia: checklist STROBE em pdf  

Estudos qualitativos: checklist COREQ publicado Int. Journal for Quality in Health Care em 

2007 em formato de tabela no estudo Consolidated criteria for reporting qualitative research 

(COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. 

 

Estudos de tradução e validação de instrumentos: 

Nas versões inglesa e espanhola, os estudos de tradução e validação de instrumentos devem 

preservar os itens do instrumento em português, idioma em que o estudo foi realizado.    

 

 

 


