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RESUMO 

 

RODRIGUES, Polianna Formiga. Vínculo na consulta de enfermagem à criança menor de 2 

anos na Atenção Primária à Saúde. 2014. 87f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 

Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

O vínculo e a satisfação dos usuários estão diretamente relacionados às condições de acesso 

aos serviços de saúde, dentro de uma abordagem acolhedora, que assegure continuidade da 

atenção. Os objetivos foram: identificar a existência de vínculo entre enfermeira e mães de 

crianças menores de dois anos na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e 

analisar como o vínculo afeta a procura da mãe pelo acompanhamento da criança na consulta 

de enfermagem. A pesquisa é do tipo descritivo com abordagem qualitativa. Foram 

entrevistadas sete duplas, formada cada uma por um enfermeiro que exerce suas atividades 

em uma Unidade de Saúde da Família no Distrito III da cidade de João Pessoa e uma mãe de 

criança menor de dois anos. A coleta dos dados foi realizada nos meses de maio a novembro 

de 2013, por meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados conforme a 

Análise de Conteúdo na modalidade análise temática transversal. A pesquisa foi desenvolvida 

atendendo às orientações da Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. O projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com protocolo de número 0096/2012 e 

CAAE: 02584212.3.0000.5188. Foi evidenciado que, para as enfermeiras participantes deste 

estudo, já existe, na atenção primária, uma relação pautada no vínculo. Além disso, essas 

profissionais demonstraram que conhecem os elementos indispensáveis à formação do 

vínculo, o que é importante para estabelecer uma relação efetiva de filiação do usuário ao 

serviço de saúde. De acordo com as mães entrevistadas, construir uma relação afetiva e de 

escuta qualificada influencia na procura pela unidade de saúde para a consulta de enfermagem 

às crianças, mesmo quando estas estão saudáveis. Os dados evidenciaram que o 

estabelecimento do vínculo influencia positivamente na procura da mãe pelo 

acompanhamento da criança na consulta de enfermagem. Conclui-se que o vínculo e a 

confiança são elementos necessários, porém desafiantes, na construção do cuidado integral e 

humanizado, além de serem de fundamental importância para a gestão e a avaliação de 

serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Saúde da criança. Enfermagem pediátrica. Saúde da família. Atenção 

primária à saúde. 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Polianna Formiga. Bond to the consultation of nursing child under two years 

in Primary Health Care. 2014. 87f. Dissertation (Master’s in Nursing) – Centro de Ciências da 

Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

The bond and satisfaction of the users are directly related to the conditions of access to health 

services within a welcoming approach, which ensures continuity of care. The objectives were 

to identify the existence of relationship between nurses and mothers of children under two 

years in nursing consultation on Primary Health; analyze how the relationship affects the 

search for the mother to keep the child in the nursing consultation. Descriptive research with a 

qualitative approach. Seven doubles, each one formed by a nurse who carries out its activities 

in a Family Health Unit in District III from João Pessoa city and a two-year old child’s 

mother that was interviewed. Data collection was conducted in the months from May to 

November 2013, through semi-structured interviews. Data were analyzed according to content 

analysis in the form of cross-thematic analysis. The research was conducted viewing the 

guidelines of Resolution 466/12 of the National Health Council, the project was approved by 

the Ethics Committee on Research with protocol number 0096 / 2012 and CAAE: 

02584212.3.0000.5188. It was shown that for the participants in this study nurses, primary 

care already exists in a ruled in the bond interface. Moreover, these have shown that they 

know the basic resources required for bond formation, which is important to establish an 

effective relationship membership user to the health service. According to the interviewed 

mothers, to build a caring and qualified hearing relationship, influences the demand for health 

facility for nursing consultation to their child, even when they are healthy. The data showed 

that the establishment of bonds positively influences the demand from mother to keep the 

child in the nursing consultation. We conclude that the bond and trust are necessary elements, 

but challenging in construction of comprehensive and humane care, in addition of being 

fundamental importance for the management and evaluation of health services. 

 

Keywords: Child Health. Pediatric Nursing. Family Health. Primary Health Care. 
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RESUMEN 

 

RODRIGUES, Polianna Formiga. Vínculo em la consulta de enfermaría al nino menor de dos 

anõs em la Atención Primaria a la Salud. 2014. 87f. Tesis (Maestría en Enfermería) – Centro 

de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 

El vínculo y la satisfacción de los usuarios están directamente relacionados a las condiciones 

de acceso a los servicios de salud, dentro de un abordaje acogedor, que asegure continuidad 

de la atención. Los objetivos fueron: Identificar la existencia de vínculo entre enfermera y 

madres de niños menores de dos años en la consulta de enfermería en la Atención Primaria a 

la Salud; Analizar como el vínculo afecta la búsqueda de la madre para el acompañamiento 

del niño en la consulta de enfermería. Pesquisa del tipo descriptiva con 

abordaje cualitativa. Fueron encuestadas siete parejas, formadas cada una por un enfermero 

que ejerce sus actividades en una Unidad de Salud Familiar en el Distrito III de la ciudad de 

João Pessoa y una madre de niño menor de dos años. La coleta de los datos fue realizada en 

los meses de mayo a noviembre de 2013, por medio de encuestas semi-estructuradas. Los 

datos fueron analizados de acuerdo con el Análisis de Contenido en forma de análisis 

pluritemático. La encuesta fue desarrollada atendiendo a las orientaciones de la Resolución 

466/12 del Consejo Nacional de Sanidad, el proyecto fue aprobado por el “Comitê de Ética 

em Pesquisa” con protocolo de número 0096/2012 y CAAE: 02584212.3.0000.5188. Fue 

evidenciado que, para las enfermeras participantes de este estudio, ya existe en la atención 

primaria una relación pautada en el vínculo. Además, esas demostraron que conocen los 

elementos indispensables a la formación del vínculo, lo que es importante para establecer una 

relación efectiva de filiación del usuario al servicio de sanidad. De acuerdo con las madres 

encuestadas, construir una relación afectiva y de escucha calificada, influye en la búsqueda 

por la unidad de salud para la consulta de enfermería a su hijo, hasta cuando esos están 

saludables. Los datos evidenciaron que el establecimiento del vínculo influye positivamente 

en la búsqueda de la madre para el acompañamiento del niño en la consulta de enfermería. Se 

concluye que el vínculo y la confianza son elementos necesarios, pero desafiantes en la 

construcción del cuidado integral y humanizado, además de ser de fundamental importancia 

para la gestión y la evaluación de servicios de salud. 

  

Palabras-clave: Salud del niño. Enfermería Pediátrica. Salud de la familia. Atención Primaria 

a la Salud. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Interessei-me pelo tema de saúde da criança durante o curso de graduação em 

Enfermagem na Universidade Federal da Paraíba. Iniciei meu envolvimento em pesquisas 

relacionadas à enfermagem pediátrica mediante a oportunidade de, como bolsista de iniciação 

científica, participar de um estudo multicêntrico acerca da gravidez na adolescência, o qual 

tinha como objetivo geral conhecer as redes de apoio à paternidade na adolescência em três 

municípios de distintos Estados brasileiros. 

No mesmo período, inseri-me no Grupo de Estudos em Saúde da Criança (GEPSCA), 

onde pude entrar em contato com diversas pesquisas e pesquisadores da área. Durante a 

graduação, ainda fui monitora da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente, quando 

acompanhei alunos em campo de prática na atenção básica de saúde. 

A partir de então, meu entusiasmo em participar de pesquisas acerca da saúde da 

criança só aumentou, uma vez que pude conhecer um pouco da realidade da atenção, ainda 

fragilizada, dada aos primeiros anos de vida no sistema de saúde brasileiro. 

No meu trabalho de conclusão de curso, investiguei a relação da equipe de 

enfermagem com a família da criança hospitalizada com doença crônica. Esse estudo trouxe 

contribuições consideráveis para o entendimento da necessidade de uma assistência holística 

direcionada ao binômio criança-família
(1)

. 

A partir dele, concluí que a comunicação e o vínculo podem ser ferramentas 

importantes no fortalecimento das relações humanas entre a família da criança e a equipe de 

enfermagem, da mesma forma que a escuta atenta e as atitudes de empatia na relação com a 

criança e sua família podem tornar a assistência humanizada. 

 Ao identificar a necessidade de vínculo como meio pelo qual se dá a relação entre a 

enfermagem e a família da criança durante a hospitalização, percebi a importância de estudar 

este relacionamento a partir da perspectiva da atenção primária, uma vez que esta deveria 

representar a porta de entrada dos serviços de saúde, a qual possibilita à equipe uma 

compreensão ampliada do processo saúde-doença e das necessidades de intervenção, para 

além das meramente curativas. 

 Essa proposta se torna viável e indispensável ao bem-estar da criança, pois possibilita 

um adequado atendimento sistemático, estratégia indispensável para garantir um 

acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor infantil. 

Ao acompanhar a prática de unidades básicas de saúde (USF), observei que alguns 

enfermeiros têm grande demanda de crianças para atender na consulta de puericultura, 
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enquanto outros têm menos, apesar de existir grande quantidade de crianças menores de dois 

anos cadastradas nas referidas unidades. E isso me fez questionar se a relação desse 

profissional com as famílias, de alguma forma, influenciava na demanda de procura ao seu 

atendimento. 

Percebendo a importância do vínculo em todo esse processo e quanto uma boa relação 

entre enfermagem e família pode interferir no acompanhamento adequado a essas crianças, 

quando ingressei no mestrado, optei por estudar a formação do vínculo na atenção primária à 

saúde (APS), sob o olhar das enfermeiras e das mães que estão inseridas neste cenário. 

Na sequência, expus o material empírico, que possibilitou aprofundar-me na temática 

da APS, especialmente no que se refere à atenção à criança, e ao papel do enfermeiro, focando 

a formação do vínculo com as mães das crianças que procuram estes serviços. E, a partir do 

ponto de vista dos sujeitos desta pesquisa, foi discutida a existência do vínculo e sua 

influência na busca por acompanhamento infantil. Tais achados foram tratados à luz da 

literatura já publicada sobre o assunto. Finalmente, fiz algumas considerações do vínculo 

enquanto estratégia para possibilitar um melhor atendimento às crianças nos serviços de 

atenção básica. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Os primeiros meses de vida constituem uma das fases mais importantes para a saúde 

da criança, pois, nesse período, ocorrem processos vitais no crescimento e no 

desenvolvimento. Dessa forma, faz-se necessário um acompanhamento cauteloso, visando 

prevenir ou atenuar possíveis agravos à sua saúde
(2)

. 

O Ministério da Saúde (MS) tem como referência de Atenção Primária à Saúde (APS) 

a definição de Starfield
(3)

. Segundo a autora, a APS forma a base e determina o trabalho de 

todos os outros níveis dos sistemas de saúde, promovendo a organização e a racionalização da 

utilização dos recursos, tanto básicos como especializados, direcionados para a promoção, a 

manutenção e a melhoria da saúde.  

No Brasil, a atenção à saúde da criança vem passando por transformações em função 

dos avanços científicos, da incorporação de tecnologias, dos modelos assistenciais adotados e 

da preocupação com a qualidade de vida e direitos humanos. O seu seguimento é um processo 

amplo e complexo e deve ser compreendido diante das transformações dos serviços de saúde 

brasileiros
(4)

. 

A assistência à saúde da criança tem grande importância em função da vulnerabilidade 

do ser humano nessa fase do ciclo de vida. Por meio do acompanhamento da criança saudável, 

espera-se diminuir a incidência de doenças, aumentando suas chances de crescer e se 

desenvolver, para alcançar todo seu potencial
(5)

. 

Por isso, a saúde infantil vem galgando espaço nas políticas públicas, atendo-se à 

importância da integralidade da atenção a este ser, dotado de singularidades e especificidades 

em seu processo de crescimento e desenvolvimento, considerado único, dinâmico e complexo, 

especialmente nos primeiros dois anos de vida. Assim, é imprescindível uma assistência 

adequada, para prevenir e detectar precocemente alguma anormalidade em tempo oportuno e 

promover sua saúde
(6)

. 

O papel do enfermeiro na vigilância da saúde da criança, é de grande relevância, 

especialmente nos serviços de APS, no sentido de viabilizar o melhor acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, visto ser essa uma ação fundamental para a obtenção de 

melhor qualidade de vida na população infantil
(6)

. 

As ações realizadas na atenção primária à saúde da criança são essenciais para as 

atividades de prevenção e de intervenção, por ter potencial para detectar precocemente 

possíveis alterações e diminuir os riscos de morbimortalidade. Na Unidade de Saúde da 
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Família (USF), o enfermeiro é responsável por várias atribuições, dentre elas, a consulta de 

enfermagem à criança menor de dois anos, também conhecida por puericultura, na qual 

orienta as mães sobre vários aspectos para a promoção da saúde infantil. 

A consulta de enfermagem na APS representa uma das maneiras de formar vínculo 

com a criança e sua família, sendo esta uma atividade que permite prestar assistência de modo 

sistemático às crianças atendidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

Contudo, na vivência profissional, pode-se perceber que nem todos os enfermeiros se 

consideram aptos nem interagem eficazmente com os usuários durante esta atividade
(5)

. 

Esta prática assistencial foi legalizada pela Lei nº 7.498/86, que regulamentou o 

Exercício da Enfermagem e a estabeleceu como privativa do enfermeiro
(7)

. A partir de então, 

tem sido alvo de diversas portarias e resoluções de diferentes instâncias, inclusive do 

Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), merece destaque a Resolução COFEN/159, que 

estabelece a obrigatoriedade da realização da consulta de enfermagem em todos os níveis de 

assistência à saúde em instituições públicas e privadas e regulamenta as ações do enfermeiro 

na consulta, prescrição de medicamentos e requisição de exames
(8)

. 

A puericultura envolve ações de promoção da saúde, compreendido pela avaliação da 

higiene e da alimentação, estímulo à vacinação e ao desenvolvimento, além de ações 

preventivas de agravos, como os cuidados com acidentes e violência doméstica, com 

tratamento precoce dos problemas de saúde da criança; sendo esta uma potente ferramenta 

estratégica para o desenvolvimento saudável da criança
(9)

. 

Também permite ao enfermeiro da ESF estreitar o vínculo com as famílias assistidas. 

A interação estabelecida é muito importante no sentido de viabilizar a confiança mútua, de 

modo que o fortalecimento do vínculo vai aumentando cada vez mais com o passar do tempo, 

fazendo com que a família e a comunidade adquiram mais respeito pelo profissional. O 

estabelecimento desse vínculo, ao mesmo tempo em que advém do convívio entre enfermeiro, 

família e comunidade, mostra-se como condição fundamental para que a consulta de 

enfermagem obtenha êxito e repercussão sobre o cuidado à criança e à comunidade
(5)

. 

A mãe, ao procurar o serviço de saúde, espera que sua relação com os profissionais 

seja pautada no acolhimento e na formação de vínculo, com atuação resolutiva sobre o seu 

problema, uma vez que a condição para avaliação terapêutica correta é que ela e/ou a criança 

sejam vistas e ouvidas efetivamente. Para que isso ocorra, é necessário que o usuário esteja na 

condição de sujeito que fala e seja ouvido de forma qualificada
(10)

. 
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A capacidade de escuta qualificada aliada ao desempenho clínico dos profissionais e à 

interação da equipe são fatores que podem influenciar na forma como os usuários vinculam-se 

à unidade, sobretudo os cuidadores de crianças menores de cinco anos
(11)

. 

O vínculo e a satisfação dos usuários estão diretamente relacionados às condições de 

acesso aos serviços de saúde, dentro de uma abordagem acolhedora, que assegure 

continuidade da atenção. Refletir sobre o cuidado na atenção básica nos demonstra que cuidar 

de crianças implica promover uma acolhida generosa, a escuta atentiva, o diálogo, o vínculo e 

a responsabilização. A construção de uma relação conjugada em uma dinâmica mediada pelo 

vínculo e pela confiança entre a família acompanhante da criança no serviço primário de 

assistência e os profissionais de saúde qualifica a consulta de enfermagem, por se relacionar 

ao atendimento de uma necessidade dos usuários, em uma perspectiva humanística. 

A assistência humanizada deve se dar a partir da combinação dos conhecimentos 

técnicos de um profissional e de sua capacidade de interação com o outro, que vai desde saber 

trabalhar em equipe até a forma como interage com quem está sob os seus cuidados
(12)

. O 

desvelamento das necessidades de saúde da criança e o auxílio à família para promover o 

cuidado surgem na interação e na atenção individualizada, ou seja, não depende somente das 

informações/orientações dadas e recebidas, mas também de um relacionamento efetivo entre o 

enfermeiro e a família da criança. 

Considerando que a ESF tem como base o acolhimento, o vínculo e a 

responsabilização, a questão que se coloca é a relação desses aspectos com a frequência pela 

busca de atendimentos nas unidades de saúde. Estudo realizado com 393 crianças, com idades 

entre 12 e 16 meses, objetivando analisar a frequência da utilização do serviço público de 

puericultura e os fatores associados a essa prática no primeiro ano de vida da criança, 

evidenciou que 53,2% das crianças não foram levadas rotineiramente à consulta de 

puericultura, sendo visto pelas mães como uma ação desnecessária, quando a criança não está 

doente
(13)

. 

A formação do vínculo ocorre à medida que o profissional proporciona meios de ir 

além da pontualidade da queixa, por intermédio da interação com a mãe ou responsável pela 

criança, possibilitando uma consulta semelhante ao espaço doméstico e comunitário, com seus 

limites reais e suas potencialidades. Assim, o vínculo se une a questões complementares: a 

relação entre os sujeitos e a promoção de sua autonomia nessa relação. Ele é provável, se a 

relação for interativa e produzir acolhida das intenções das pessoas no encontro, 

responsabilização conjunta em torno do problema que vai ser enfrentado, além de 

confiabilidade e esperança
(14)

. 
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O vínculo formado entre usuários e profissionais, portanto, ocorrerá nos encontros 

contínuos, respeitando-se a individualidade de cada família ao longo dos encontros 

terapêuticos. Mas, para que isso ocorra, é necessário que a família sinta segurança e 

valorização em sua singularidade, atitudes que não se concretizarão em um único e rápido 

contato. 

Apesar do modelo de atenção básica na saúde da criança estar em consonância com a 

ESF, que possibilita à equipe uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e das 

necessidades de intervenção para além das curativas, falta às enfermeiras que atuam nas USF 

um maior vínculo com as famílias dos lactentes as quais procuram o atendimento de 

puericultura
(15-16)

. 

Diante dessa realidade, construíram-se os seguintes questionamentos: existe vínculo 

entre as mães de crianças menores de dois anos com a enfermeira da APS? Como o vínculo 

afeta a procura da mãe pelo acompanhamento da criança na consulta de enfermagem? Este 

estudo buscará verificar a possível relação com a construção do vínculo entre família e 

enfermeira com busca das mães às unidades de saúde, para realização da consulta de 

enfermagem com crianças até dois anos de idade. A proposta do presente trabalho tem como 

objetivos: 

 Identificar a existência de vínculo entre enfermeira e mãe de crianças menores de dois 

anos na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde; 

 Analisar como o vínculo afeta a procura da mãe para o acompanhamento da criança na 

consulta de enfermagem. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Atenção Primária à Saúde 

A utilização do termo Atenção Primária à Saúde (APS) expressa comumente o 

entendimento de uma atenção ambulatorial não especializada, ofertada por meio de unidades 

de saúde de um sistema, que se caracteriza pelo desenvolvimento de conjunto bastante 

diversificado de atividades clínicas de baixa densidade tecnológica, o que inclui, em muitos 

países, como no Brasil, as atividades de saúde pública
(17)

. 

O Relatório Dawson, elaborado pelo Ministério da Saúde do Reino Unido em 1920, é 

considerado um dos primeiros documentos a utilizar o conceito de APS, como forma de 

organização dos sistemas de saúde. Ele estabelecia o modelo de atenção em centros de saúde 

primários e secundários, serviços domiciliares, serviços suplementares e hospitais de ensino. 

Essa organização caracteriza-se pela hierarquização dos níveis de atenção à saúde
(18)

. 

Duas características básicas da APS incorporadas a esta concepção, elaborada pelo 

governo inglês, influenciaram a organização dos sistemas de saúde de todo o mundo. A 

primeira seria a regionalização, ou seja, os serviços de saúde devem estar organizados de 

forma a atender às diversas regiões nacionais, por meio da sua distribuição a partir de bases 

populacionais, bem como devem identificar as necessidades de saúde de cada região. A 

segunda característica consiste em fortalecer a indissociabilidade entre ações curativas e 

preventivas, ou seja, integralidade das ações
(18)

. 

Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética, e propuseram um acordo e uma 

meta entre seus países membros, para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2000, 

por meio da APS. Essa política internacional ficou conhecida como “Saúde para Todos no 

Ano 2000”
(18)

. De acordo com a Declaração de Alma-Ata, como foi chamado o pacto 

assinado entre 134 países, a APS corresponde aos cuidados essenciais à saúde, baseados em 

métodos e tecnologias acessíveis, que levam os serviços de saúde o mais próximo possível 

dos lugares de vida e trabalho da população, constituindo, assim, o primeiro nível de contato 

com o sistema de saúde e o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção
(19)

. 

Dessa definição, surgiram, naquele momento, elementos essenciais da APS: a 

educação em saúde; o saneamento básico; o programa materno-infantil, incluindo imunização 

e planejamento familiar; a prevenção de endemias; o tratamento apropriado das doenças e 

danos mais comuns; a provisão de medicamentos essenciais; a promoção de alimentação 
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saudável e de micronutrientes; e a valorização das práticas complementares e, especialmente, 

a saúde como expressão de direito humano
(20)

. 

Vale salientar que, da atenção primária proposta em Alma-Ata até hoje, surgiram 

diferentes termos, para nomear essa forma de organização dos sistemas de serviços de saúde, 

derivações que apontam o que se considerava avanço ou especificidade em relação à proposta 

original. Nesse sentido, têm-se: atenção primária à saúde, atenção primária seletiva, atenção 

primária orientada para a comunidade e, mais recentemente, a atenção primária renovada. 

Diferentemente de outros países, o Ministério da Saúde brasileiro adotou a nomenclatura de 

atenção básica em saúde (ABS) para definir APS
(20)

. 

No Brasil, algumas experiências de APS foram estabelecidas de forma rudimentar, 

desde o início do século XX, como os centros de saúde em 1924, que, apesar de manterem a 

divisão entre ações curativas e preventivas, organizavam-se a partir de uma base populacional 

e trabalhavam com educação sanitária. Na década de 1940, foi criado o Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP), hoje Fundação Nacional de Saúde, que realizava ações curativas e 

preventivas, ainda que restritas às doenças infecciosas e carenciais. Essa experiência, 

inicialmente limitada às áreas de relevância econômica, como as de extração de borracha, foi 

ampliada durante os anos 50 e 60 para outras regiões do país, porém sempre estagnada, de um 

lado, pela expansão do modelo médico-privatista e, de outro, pelas dificuldades de 

diversificação local de um órgão do governo federal
(20)

. 

Nos anos 70, surgiu o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento 

do Nordeste (PIASS), que tinha como objetivo fazer chegar à população historicamente 

excluída de qualquer acesso à saúde um conjunto de áreas médicas simplificadas, 

caracterizando-se como uma política focalizada e de baixa resolutividade, sem capacidade 

para fornecer uma atenção integral à população
(18)

. 

Com o movimento sanitário, as concepções da APS foram incorporadas ao ideário 

reformista, compreendendo a necessidade de reorientação do modelo assistencial, rompendo 

com o modelo médico-privatista vigente até o início dos anos 80. A saúde, até então vinculada 

ao setor previdenciário ou privado, orientou-se em uma nova óptica na Constituição Federal 

de 1988, passando a ser vista de maneira mais abrangente, deixando de ser entendida como a 

ausência de doenças. Teve seu conceito ampliado para o bem-estar físico, mental e social e, 

além disso, incorporou a concepção de direito básico de cidadania. Por fim, a nova 

Constituição promulgou os princípios e as diretrizes de um novo sistema, o Sistema Único de 

Saúde (SUS)
(21)

. Essas experiências possibilitaram a construção de uma política de ABS que 
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visasse à reorientação do modelo assistencial, tornando prioritário o contato da população 

com o sistema de saúde. 

A partir da Constituição Federal de 1988, os serviços de saúde, no Brasil, foram 

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

reordenamento dos serviços e ações de saúde, sendo esta compreendida como um direito de 

todos e dever do Estado
(22)

. A estruturação do sistema previa que ele fosse universal no 

acesso, igualitário no atendimento assistencial e equânime na distribuição dos recursos. O 

detalhamento desse sistema foi regulamentado por leis específicas, como as Leis nº 8.080 e nº 

8.142, de 1990
(23-24)

. 

Como o SUS tinha como princípio ordenador a integralidade da atenção, já não se 

podia continuar a ofertar uma APS como programa de atenção primária seletiva, e exigia-se o 

fortalecimento desse nível de atenção à saúde. Tratava-se, então, de buscar um modelo de 

APS que conseguisse concretizar a integralidade das ações de saúde. A partir dessa 

necessidade, várias experiências de modelos de cuidados primários em várias partes do país 

desenvolveram-se, porém não se institucionalizaram como políticas públicas de porte 

nacional. Isso só veio a ocorrer, no final de 1993, com a criação do Programa Saúde da 

Família (PSF)
(20)

. Posteriormente denominado Estratégia Saúde da Família (ESF), representou 

certamente a proposição de mais largo alcance para a organização da Atenção Primária no 

Brasil. Essa Estratégia, ao se configurar como uma política de reorganização da APS, propôs 

aplicar os preceitos técnicos assistenciais do SUS, com base na universalidade, integralidade, 

equidade, resolutividade e participação social
(25)

. 

A ESF é o eixo norteador para a organização da atenção básica nas unidades de saúde. 

Deve ser percebida como o conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, 

desenvolvidas para a promoção da saúde e a prevenção dos agravos, assim como para as 

ações de assistência aos problemas de saúde. Dessa forma, a porta de entrada do sistema é 

preferencialmente a UBS (Unidade Básica de Saúde) ou USF, sendo o momento privilegiado 

para prover ações resolutivas, que apreciem integralmente e de forma mais abrangente as 

necessidades colocadas para além da assistência à saúde. Entretanto, salienta-se que qualquer 

local do sistema de saúde e outros espaços sociais se configuram como oportunidade de 

cuidado e atenção integral, além de envolver/demandar a atuação da equipe de saúde da 

família ou da UBS
(26)

. 

A proposta da ESF é a mais adequada para a situação brasileira, porque contempla os 

princípios do SUS e é mais ampla, ao centrar-se na saúde da população. Ela valoriza a 
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medicina familiar e a incorpora, mas vai além dela, ao instituir-se com foco na saúde da 

família
(20)

. 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), regulamentada pela Portaria nº 648, 

de 28 de março de 2006, constituiu na revisão de diretrizes e normas para a organização da 

Atenção Básica, para a ESF e para o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)
(27)

. 

A PNAB ressalta que “a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de 

saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde”
(28)

. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e 

sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 

considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. Utiliza 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de 

saúde de maior frequência e relevância em seu território
(27)

. 

A construção do SUS avançou de forma substantiva nos últimos anos, e a cada dia se 

fortalecem as evidências da importância da APS nesse processo. Os esforços dos governos 

nas diferentes esferas administrativas (federal, estaduais e municipais), da academia, dos 

trabalhadores e das instituições de saúde vêm ao encontro do consenso de que ter a APS como 

base dos sistemas de saúde é essencial para um bom desempenho destes, uma vez que a 

sustentabilidade dos sistemas de saúde baseados nos modelos médico-hospitalocêntricos tem 

demonstrado evidentes sinais de esgotamento
(27)

. 

Ainda que seja possível identificar avanços na organização da APS no Brasil, desde o 

início do processo de desenvolvimento do SUS, há que se reconhecer que grandes limitações 

devem ser superadas, para que os propósitos explícitos na política nacional possam ser 

cumpridos e para que possa desempenhar seu papel de organizadora do sistema e 

coordenadora do cuidado em saúde. Parte dessas limitações pode ser atribuída a questões 

próprias da realidade de cada município ou de cada equipe, o que não necessariamente 

implica em medidas locais para sua superação. Ainda, no que se refere especificamente à 

APS, há que se superar um padrão cultural vigente, tanto na sociedade como no aparelho 

formador, na perspectiva de valorizar e legitimar as práticas que aí se desenvolvem. Além 

disso, reconhece-se, contudo, que a maior parte dos entraves se constitui em desdobramentos 

de desafios que devem ser encarados pelo SUS na atualidade
(17)

. 
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Em meio a tantos desafios presentes no SUS, deve-se considerar a superação da 

fragmentação da oferta de ações e serviços de saúde como prioridade, para que se possa 

responder adequadamente às necessidades de saúde dos brasileiros nesse momento
(17)

. 

Com isso, nos últimos anos, uma nova proposta de um ciclo que se denomina de 

atenção primária à saúde, ao invés de atenção básica, vem surgindo e vai além de uma opção 

semântica, porque propõe uma nova forma de estruturar a APS como uma estratégia de 

organização do SUS
(20)

. 

O ciclo da APS tem a sustentá-lo um mandamento legal, contido no Decreto nº 7.508, 

de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Orgânica do SUS, que faz uma clara opção 

por uma APS como estratégia de reordenamento do SUS
(20)

. Esse Decreto Presidencial coloca 

a APS como uma das ações e serviços de saúde mínimos para a instituição de uma região de 

saúde (art. 5º), diz que a APS é uma porta de entrada da Rede de Assistência à Saúde (art. 9º), 

define que o acesso às ações hospitalares e ambulatoriais especializadas deve ser referenciado 

pela APS (art. 10) e estabelece a APS como ordenadora do acesso universal e igualitário às 

ações e aos serviços de saúde (art. 11)
(29)

. 

Logo, o novo ciclo da APS se caracterizará, além da significação semântica, pela 

consolidação definitiva, no plano paradigmático, da ESF. Consolidar a ESF significará 

construí-la, verdadeiramente, a partir das evidências produzidas internacionalmente e no 

Brasil, como a política da APS no SUS, fundada no seu papel de estratégia de organização do 

sistema público de saúde brasileiro
(20)

. 

Para tanto, é importante voltar um pouco à discussão a respeito do conceito de 

Atenção Primária à Saúde, que, de acordo com Starfield
(3)

, importante estudiosa da temática 

na atualidade,é uma forma de organização dos serviços de saúde que responde a um modelo 

de atenção, por meio da qual se busca integrar todos os aspectos desses serviços e que tem por 

perspectiva as necessidades de saúde da população. 

Em sua forma mais desenvolvida, a atenção primária é o primeiro contato com o 

sistema de saúde e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, 

suas famílias e da população ao longo do tempo e busca proporcionar equilíbrio entre as duas 

metas de um sistema nacional de saúde: melhorar a saúde da população e proporcionar 

equidade na distribuição de recursos. A APS envolve uma assistência continuada centrada na 

pessoa, de forma a satisfazer suas necessidades de saúde, que só refere os casos muito 

incomuns, que exigem atuação mais especializada. A APS coordena, ainda, os cuidados, 

quando as pessoas recebem assistência em outros níveis de atenção
(3)

. 
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A mesma autora acima citada definiu quatro atributos essenciais da APS: primeiro 

contato, continuidade ou longitudinalidade, integralidade e coordenação, além de dois 

atributos derivados — centralização familiar e orientação. O primeiro contato implica 

acessibilidade e uso de serviços para cada novo problema ou para acompanhamento rotineiro 

de saúde. A longitudinalidade é definida como a existência do aporte regular de cuidados pela 

equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo em um ambiente de relação mútua 

entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. A integralidade consiste na prestação, pela 

equipe de saúde, de um conjunto de serviços que atendam às necessidades mais comuns da 

população adscrita, na responsabilização por outros pontos de atenção à saúde e no 

reconhecimento adequado dos problemas que causam as doenças; implica oferta de serviços 

preventivos e curativos e a garantia dos diversos tipos de serviços. A coordenação é definida 

pela capacidade de garantir a continuidade da atenção no interior da rede de serviços. A 

centralização familiar é um atributo derivado que implica considerar a família como o sujeito 

da atenção. A orientação comunitária pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares 

em função do contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem. 

 A Atenção Primária possui, portanto, qualidades únicas que a caracterizam e 

diferenciam dos demais níveis de atenção. Tem como um de seus fundamentos, segundo a 

PNAB, desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado
(30)

. 

A essência da longitudinalidade é uma relação pessoal que se estabelece ao longo do 

tempo, independentemente do tipo de problema de saúde ou mesmo da presença de um 

problema de saúde, entre indivíduos e um profissional ou uma equipe de saúde. Uma equipe 

de APS tem a oportunidade de acompanhar os diversos momentos do ciclo de vida dos 

indivíduos, de suas famílias, da própria comunidade e, assim, por intermédio dessa relação, a 

equipe conhece as pessoas, suas famílias e a comunidade, e estes conhecem a equipe de 

saúde. O vínculo e a responsabilização, contidos na proposta brasileira, referem-se a esse 

conceito
(27)

. 

 

2.2 Política de Atenção à Criança na APS 

Na infância, o processo de crescimento e desenvolvimento é marcante, sendo 

considerado o eixo norteador da atenção à saúde da criança, e a base da assistência tem sido a 

vigilância de fatores que podem interferir nesse processo, buscando a redução da mortalidade 

infantil e de seus componentes, bem como o alcance de melhor qualidade de vida
(31,32)

. 
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No sistema de saúde brasileiro, a política de atenção à criança sempre esteve 

interligada à saúde materna, definida como política de saúde materno-infantil. A percepção 

mais difundida da criança como ser em permanente desenvolvimento foi resultado de um 

longo processo que envolveu transformações na organização social, desde o ponto de vista da 

esfera privada das famílias alcançando as políticas públicas, que permitiram a adoção de 

práticas e condutas para esse processo de mudanças. Essas práticas referiram-se à assistência, 

à saúde e à educação, ao validarem, como opção ao enfrentamento da questão social da 

criança, a adoção de um caráter universal, obrigatório e de responsabilidade do Estado com a 

população infantil
(33)

. 

Na década de 80, o Ministério da Saúde implantou o Programa de Assistência Integral 

à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMC/PROSAD), com o objetivo de reduzir a 

morbimortalidade neste grupo populacional por intermédio das ações básicas de saúde. O 

programa da criança (PAISC) visava melhorar as condições de assistência à saúde, na faixa 

etária de 0 a 5 anos, com prioridade para grupos de risco. Era composto pelas ações de 

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento, Incentivo ao Aleitamento Materno e 

Orientação para o Desmame, Controle das Doenças Diarreicas, Controle das Infecções 

Respiratórias Agudas e Imunização
(34)

. 

As políticas de saúde, na área da criança, a partir da década de 90, desenvolveram 

programas buscando oferecer atendimento mais qualitativo e efetivo à criança. Dentre eles, 

destacam-se o PSF, a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso 

(Método Canguru), o Projeto Acolhimento Mãe e Bebê, o Programa de Incentivo ao 

Aleitamento Materno e a estratégia da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância 

(AIDPI). Apesar dos esforços e avanços alcançados, alguns indicadores de saúde da criança, 

como, por exemplo, mortalidade infantil, ainda apontam para problemas que precisam de 

ações efetivas, para revertê-los e/ou melhorá-los. 
(35)

. 

Com o objetivo de modificar essa realidade, foi lançado e divulgado pelo Ministério 

da Saúde, em julho de 2004, um documento intitulado Agenda de Compromisso para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, definindo ações profissionais e tendo 

como foco a criança nos vários espaços de atenção (unidade de saúde, domicílio, creches, 

escolas, hospitais)
(31)

. Nessa perspectiva, a criança pode ser beneficiada integralmente por 

uma equipe interdisciplinar, que compreenda todas as suas necessidades e direitos como 

indivíduo. 

Na Agenda de Compromissos, o Ministério da Saúde propôs, como eixos da 

assistência, treze linhas de cuidado que privilegiam ações como vigilância do crescimento e 
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desenvolvimento, incentivo ao aleitamento materno e alimentação saudável, prevenção de 

distúrbios nutricionais, imunização e atenção às doenças prevalentes, saúde bucal, saúde 

mental, prevenção de acidentes e maus-tratos, além de ações específicas dirigidas à mulher e 

ao recém-nascido
(31)

. Essas práticas de saúde são referenciadas como elementos essenciais, 

para proporcionar boas condições de saúde na infância
(36)

. Foi marcada uma diretriz política 

para consolidação da rede de serviços básicos, utilizando, para isso, a estratégia da assistência 

integral, por meio de atividades de baixa complexidade e de baixos custos
(35)

. 

Desse modo, esse novo direcionamento da atenção à saúde da criança representou um 

marco, ao propor o atendimento à saúde infantil no contexto da integralidade do cuidado, e a 

sua adoção representa um passo importante para o reconhecimento dos direitos da criança
(35)

. 

Assim, a ESF é reconhecida como referência essencial para a implementação dos 

princípios contemplados na Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil, por ser esta uma política governamental que reestrutura os 

princípios norteadores do SUS
(12)

. Nesse cenário de atenção à saúde, a enfermagem, em sua 

dimensão cuidadora, desenvolve diversos tipos de ações às crianças, desde a gravidez até a 

adolescência, viabilizando não só o acesso, mas consolidando vínculos, acolhimento e 

contribuindo para a resolução de problemas, prevenção de doenças e promoção à saúde
(37)

. 

 Atualmente, a Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno é o setor do 

Ministério da Saúde responsável por propor coordenadas políticas governamentais de atenção 

à saúde da criança brasileira de zero a nove anos de idade. Uma de suas principais atribuições 

é apoiar os Estados e municípios a colocarem em prática as recomendações e as políticas 

públicas elaboradas, de forma a cumprir os compromissos assumidos pelo Brasil, de proteção 

e atenção à saúde da criança, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), o 

Pacto pela Saúde, o Pacto de Redução da Mortalidade Materna e Neonatal e o Pacto pela 

Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e Amazônia Legal
(38)

. 

 

2.3 O papel do enfermeiro na formação do vínculo com as mães/crianças nos serviços de 

APS 

O cuidado à criança na APS busca a articulação e a interação do profissional na 

equipe, com as famílias e na comunidade, para o desenvolvimento de ações que visam a cura, 

a reabilitação e a promoção da saúde. Esses objetivos, embora claros, necessários e 

defendidos nas políticas brasileiras de atenção à criança, não são fáceis de serem 

operacionalizados no cotidiano das unidades de saúde
(39)

. 
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Na atenção primária, a puericultura surge como ferramenta oportuna no 

acompanhamento integral do crescimento e do desenvolvimento infantil, voltando-se para os 

aspectos de prevenção, proteção e promoção da saúde, de modo que a criança alcance a vida 

adulta sem influências desfavoráveis trazidas da infância. Nesse nível de assistência, o 

profissional, ao utilizar a consulta de enfermagem em puericultura, necessita buscar o 

atendimento integral das necessidades da criança, modificando o enfoque centrado na doença. 

Por intermédio da consulta, é possível monitorar, avaliar e intervir no processo de 

saúde/doença, revelando forte componente interacional e educativo
(40)

. 

Esse acompanhamento infantil deve ser feito de forma regular, de modo que seja 

possível a detecção precoce de alterações, viabilizando as devidas condutas em tempo hábil, 

com o objetivo de proporcionar à criança oportunidades para um desenvolvimento adequado 

durante toda a infância, contribuindo para que suas potencialidades sejam estimuladas, de 

forma a refletir positivamente por toda a vida
(40)

. 

No Brasil, o principal agente responsável por esse acompanhamento nos serviços de 

atenção primária à saúde tem sido o enfermeiro. Cabe a ele deter o conhecimento necessário 

para avaliação da criança, tomada de decisões e orientação da família, o qual deve 

compreender a infância e os seus diferentes contextos de desenvolvimento, incluindo desde o 

microssistema familiar até o macrossistema da cultura em que a criança se insere. Este 

acompanhamento deve ser realizado na APS e deve contar com o apoio da família, 

comunidade e profissionais da saúde. A enfermagem deve adotar estratégias de promoção e 

prevenção, para intervir precocemente, ressaltando a responsabilidade de disponibilizar uma 

assistência à saúde qualificada e humanizada e de favorecer o desenvolvimento humano
(41)

. 

O trabalho conjunto entre os profissionais de saúde, as famílias e a comunidade é 

capaz de melhorar a qualidade de vida e de desenvolvimento da infância. Os profissionais de 

saúde podem construir alternativas de mudança e de promoção dos cuidados infantis, 

compreender as diversas situações e possíveis ações, com diálogo compartilhado com as 

famílias, para que o cuidado à saúde de todos os seus membros se estabeleça de forma integral 

e ao longo do tempo
(4)

. 

As experiências que as pessoas vivenciam no cuidado cotidiano à saúde estão 

interligadas aos conhecimentos científicos e tecnologias produzidas na sociedade, mas nem 

sempre o acesso aos serviços de saúde, a presença diante dos profissionais de saúde, a 

existência de tratamentos, enfim, uma série de benefícios têm sido suficientes para a 

incorporação de vigilância da saúde da criança e a longitudinalidade do cuidado
(4)

. 
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As relações estabelecidas entre profissionais de saúde e usuários estão entre os temas 

desafiadores para a formação do vínculo e a reorganização dos serviços de saúde, portanto, 

para a implementação do SUS
(42)

. 

Cuidar da criança relaciona-se às práticas dos trabalhadores de saúde, no sentido de 

que estes sejam capazes de, em um diálogo recursivo, gerar acolhimento, vínculo e 

responsabilização, em um esforço para não fragmentar o atendimento e gerar um legítimo 

encontro com o outro, no caso, com a criança e sua família
(43)

. 

As equipes que atuam na APS têm que estar abertas para perceber as peculiaridades de 

cada situação que se apresenta, buscando agenciar os tipos de recursos e tecnologias que 

ajudem a aliviar o sofrimento, melhorar e prolongar a vida, evitar ou reduzir danos, 

(re)construir a autonomia, melhorar as condições de vida, favorecer a criação de vínculos 

positivos, diminuir o isolamento e abandono
(38)

. 

O vínculo implica que os usuários reconheçam o serviço de saúde como fonte 

satisfatória e habitual de atenção a suas necessidades de saúde. Para isso, os profissionais 

devem conhecê-los e se responsabilizarem de forma contínua pelo cuidado à sua saúde, com 

base em um serviço adequadamente organizado
(44)

. Requer uma relação interpessoal estreita 

entre o profissional de saúde e o usuário, aprofundada no decorrer do tempo, à medida que 

ambos se conhecem gradativamente e melhor, mediante relações de escuta, diálogo, respeito e 

confiança
(45)

. 

Para o estabelecimento do vínculo interpessoal (ou longitudinalidade pessoal), é 

preciso: entendimento entre os envolvidos; tranquilidade para o usuário expor suas 

necessidades; um profissional interessado na vida do usuário e não somente em sua patologia, 

para identificar necessidades de saúde a serem atendidas
(3- 45)

. 

Desse modo, a idéia de vínculo é parte do sentido atribuído à longitudinalidade, 

compreendida como relação terapêutica estreita e duradoura entre usuários e profissionais de 

saúde
(3)

. Isso porque o vínculo viabiliza a continuidade do atendimento, evita ações 

desnecessárias e aumenta a adesão do usuário à terapêutica
(45)

. 

Para ser efetivada como um novo modelo concretizado de atenção à saúde, a ESF 

precisa comprometer-se, dentre outras coisas, com a produção do vínculo com a população 

dos territórios de saúde, possibilitando a longitudinalidade do cuidado e o alcance de seus 

benefícios
(44)

.Logo, os profissionais de saúde que atuam na ESF devem adotar uma postura 

acolhedora, com escuta atenta e respostas pertinentes aos usuários, as quais promovam 

resolutividade e responsabilidade, com orientação ao indivíduo e família para todas as suas 

necessidades, propiciando o continuum da assistência
(46)

. 
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A promoção de vínculo e longitudinalidade é uma responsabilidade de toda a equipe 

de saúde, o que inclui os trabalhadores de enfermagem e, em especial, o enfermeiro. Assim, 

tanto na execução de ações assistenciais como gerenciais, o enfermeiro necessita assumir, 

como parte de suas competências ou responsabilidades, projetar, propiciar e produzir uma 

relação duradoura com os usuários, ao longo do tempo e em seus diferentes ciclos da vida, 

baseada no vínculo com estes
(44)

. 

A atuação de enfermeiros nessa direção requer, dentre outros aspectos, percepções ou 

posicionamentos político-éticos e modos de pensar, valorar e sentir coerentes, uma vez que 

estes são partes da prática profissional, importantes para a sua manutenção ou modificação
(47)

. 

Dimensionar apropriadamente o que é o vínculo e como este pode concorrer para a 

longitudinalidade do cuidado é uma importante condição para a produção de uma atenção 

integral ao indivíduo
(44)

. 

No tocante às práticas de saúde da criança, é preciso repensá-las, tanto nos serviços de 

saúde quanto junto às famílias e comunidade, procurando compreender, estabelecer e 

fortalecer os vínculos com a população, a adesão às medidas de proteção e promoção da 

saúde, a atuação efetiva dos profissionais de saúde, a construção de planos de 

responsabilização e de projetos de saúde
(48)

. Desse modo, é possível construir a 

longitudinalidade do cuidado, garantindo a existência de uma fonte contínua de atenção, sua 

utilização ao longo do tempo e a continuidade das ações com as famílias
(4)

. 

O acolhimento deve ser visto como meio de propiciar vínculo entre equipe-usuário, 

com o objetivo de torná-lo uma ferramenta potente para o cuidado integral e a modificação da 

clínica, sendo um dispositivo utilizado para questionar o processo de trabalho do serviço
(35)

. 

O vínculo entre o usuário e o serviço se torna eficaz nas ações de saúde e auxilia na 

participação do usuário na continuidade de seu retorno à unidade. Vale enfatizar também que 

o vínculo ajuda na formação da autonomia, tanto dos usuários como dos próprios 

profissionais
(49)

. 

 

2.4 Vínculo no processo de trabalho em saúde na ESF 

Processo de trabalho é definido como a transformação de um objeto determinado em 

um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo, emprega 

instrumentos, ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz intencional e conscientemente, 

com o objetivo de produzir algum produto ou serviço, que tenha valor para o próprio ser 

humano
(50)

.O modo como são desenvolvidas as atividades profissionais, o modo como o 

trabalho é realizado, qualquer que seja, é chamado de processo de trabalho
(51)

. 



27 
 

A discussão do processo de trabalho em saúde remete, necessariamente, à discussão da 

prestação de serviços, porque é disso que trata o trabalho em saúde. Este tem uma 

característica muito especial, em que o objeto do trabalho da equipe é outro sujeito (ou a 

modificação do estado ou condição de um outro sujeito) que participa não apenas fornecendo 

informações, mas também executando ações, ou seja, é também um sujeito da ação. Isso tem 

como consequência lógica e imediata a necessidade do estabelecimento de uma comunicação 

eficaz entre quem fornece e quem recebe o serviço. É desejável que seja uma relação de 

confiança e de cooperação/parceria
(51)

. 

Para entender melhor o que é processo de trabalho, é preciso considerar alguns dos 

seus componentes: objetivos ou finalidades, objetos, meios de produção e agentes. As 

finalidades regem todo o processo de trabalho, e é em função dessas que se estabelecem os 

critérios ou parâmetros de sua realização. O objetivo é a produção de um dado objeto ou 

condição que determina o produto específico de cada processo de trabalho. Com esse produto, 

por sua vez, pretende-se responder a alguma necessidade ou expectativa humana, as quais são 

determinadas ou condicionadas pelo desenvolvimento histórico das sociedades
(51)

. 

Segundo os autores acima citados, todo processo de trabalho é desenvolvido com o 

uso de meios específicos para cada condição particular. Eles abrangem um espectro muito 

amplo: as ferramentas e estruturas físicas para o trabalho, que permitem que o trabalho se 

realize; os conhecimentos, sistematizados ou não, e as habilidades utilizadas no processo de 

trabalho, comumente chamados de meios intangíveis e, por fim, as próprias estruturas sociais, 

que são determinantes. 

Os meios intangíveis, na terminologia adotada por Merhy
(52)

 para a análise dos 

processos de trabalho em saúde, são classificados como tecnologias leves, leve-duras e duras. 

As leves são as tecnologias de relações como o acolhimento, o vínculo, a autonomização, a 

gestão como forma de orientar processos; as leve-duras são os saberes estruturados como a 

Clínica, a Epidemiologia, a Psiquiatria, o Taylorismo, o Fayolismo; e as tecnologias duras são 

os equipamentos, as normas e as estruturas organizacionais.  

Ainda em relação aos componentes do processo de trabalho, todo ele se realiza em 

algum objeto, sobre o qual se exerce ação transformadora, com o uso de meios e em 

condições determinadas. Além disso, todo processo de trabalho tem um sujeito (ou conjunto 

de sujeitos) que executa as ações, estabelece os objetivos e as relações de adequação dos 

meios e condições para a transformação dos objetos
(51)

. 

Merhy
(52)

 afirma que, no campo da saúde, o objeto é a produção do cuidado e, por 

meio deste, acredita-se na cura e na saúde. Essa afirmação instiga a pensar que, quanto maior 
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o conjunto de saberes de que se dispõe para ação da produção dos atos do cuidado, maior será 

a capacidade de compreender os problemas de saúde, e a capacidade de resolvê-los de forma 

adequada e satisfatória aos usuários, bem como auxiliaria na composição dos próprios 

processos de trabalho. Na realidade dos serviços de saúde, o que se tem observado é a 

produção de atos na forma de procedimentos e da produção de procedimentos na forma do 

cuidado, sem haver compromisso com a cura/autonomia dos indivíduos
(53)

.  

Ao analisar o processo de trabalho em saúde, depara-se com uma perspectiva que não 

o restringe apenas em sua capacidade de execução de procedimentos biomédicos,mas também 

como campo de invenção e experimentação de atos cuidadores. Assim, o cuidado envolve 

muito mais do que a realização de procedimentos, ao adotar uma perspectiva ampliada de 

promover a defesa da vida e controlar os riscos de adoecimento. Desse modo, ao valorizar as 

singularidades e apostar na autonomia dos sujeitos envolvidos na relação capaz de produzir 

cuidado, é sugerida uma ampliação do objeto de trabalho proposto pelo modelo biomédico
(51)

.  

Segundo autoras acima citadas, como o trabalho em saúde lida com a vida humana, 

envolve um grau de imprevisibilidade muito grande e a possibilidade de inúmeras formas de 

intervenção. Assim, compreende-se que o trabalho em saúde pressupõe interação entre 

sujeitos e é dependente das potencialidades instituintes dos encontros realizados nos serviços 

de saúde. 

O trabalho desenvolvido pelos profissionais nos serviços de saúde tem mostrado 

cotidianamente, que, conforme os modelos de atenção adotados, nem sempre a produção do 

cuidado em saúde está comprometida efetivamente com a cura, prevenção e promoção, em 

uma visão abrangente do ser humano. Pensar modelagens dos processos de trabalho em saúde, 

em qualquer tipo de serviço, os quais consigam combinar a produção de atos cuidadores, de 

maneira eficaz, com conquista dos resultados na cura, na promoção e na proteção, é uma 

vinculação crítica fundamental a ser trabalhada pelo conjunto dos gestores e trabalhadores dos 

estabelecimentos de saúde
(54)

. 

O serviço de saúde, ao adotar práticas centradas no usuário, necessita desenvolver 

capacidades de acolher, responsabilizar, resolver e autonomizar. Nesse sentido, é proposto 

que se tome como eixo analítico vital dos modelos tecno-assistenciais, as tecnologias leves e 

seu modo de articulação com as outras. Devendo, dessa forma, ser incorporado ao trabalho em 

saúde mais tecnologias leves que se materializam em práticas relacionais, como, por exemplo, 

acolhimento e vínculo
(52)

. 

Para um modelo assistencial centrado no usuário, propõe-se um processo de trabalho 

multiprofissional e determinado por ações integrais em saúde, em que o ser humano é visto de 
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forma integral em seu ambiente físico e social. Isso possibilita às equipes da ESF uma 

compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão 

além de práticas curativas. A produção do cuidado dá-se em ações de acolhimento, vínculo, 

responsabilização e resolutividade. A prática cuidadora fundamenta-se no monitoramento e na 

articulação das diversas intervenções em saúde por meio do acompanhamento do caminhar do 

usuário pela rede de serviços
(55)

. 

Desse modo, a organização do processo de trabalho deve atender, precisamente, à 

esfera das aspirações, das motivações e dos desejos. As respostas às demandas das pessoas e 

aos anseios do profissional da saúde devem ser, consequentemente, uma experimentação de 

um compromisso à procura dos usuários e a descoberta de resoluções para seus problemas
(55)

. 

A ESF busca romper com paradigmas cristalizados e incorpora novo pensar e agir na 

perspectiva de mudança e conversão do modelo assistencial. Dessa forma, possibilita a 

entrada de cenários, sujeitos e linguagens no âmbito da atenção à saúde com potenciais para 

reconstrução das práticas. Nessas, o cuidado deve considerar o princípio da integralidade e o 

usuário como protagonista. Pressupõem ainda a presença ativa do outro e as interações 

subjetivas, ricas e dinâmicas, exigindo ampliação dos horizontes da racionalidade que orienta 

tecnologias e agentes das práticas
(56)

. 

No cotidiano das equipes da ESF, a integralidade opera nos microprocessos de 

trabalho em saúde, nos fazeres de cada profissional que adota uma postura acolhedora e 

compromissada com os usuários, seus cuidados e cura, ao estabelecer vínculo, condutas e 

prioridades equânimes para assisti-los em função de suas necessidades. Essa construção da 

integralidade só será possível, se permeada pela integração, para que os profissionais das 

equipes da ESF promovam a possibilidade de cada um usar todo seu potencial criativo, o 

esforço coordenado em prol do mesmo fim — o usuário —, a produção e a promoção de seu 

cuidado
(55)

. 

A puericultura, quando realizada no âmbito da ESF, funciona como uma estratégia 

indispensável na construção do SUS, além de propor novas formas de relacionamento entre 

profissionais de saúde e as crianças
(37)

. 

Para realizar a consulta de enfermagem à criança em sua plenitude, deve-se 

compreendê-la em seu ambiente familiar e social, além de suas relações e interação com o 

contexto socioeconômico, histórico, político e cultural em que está inserida
(57)

. Notoriamente 

a puericultura constitui-se em um elemento indispensável ao processo de trabalho da 

enfermeira
(37)

. 
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O vínculo caracteriza-se como elemento importante para o trabalho desenvolvido 

pelos profissionais de enfermagem no âmbito da APS, pois permite ampliar a eficácia das 

ações de saúde e favorece a participação do usuário durante a prestação do serviço. Ele é uma 

consequência de uma relação mais próxima da população e equipe de saúde, o que facilita a 

adesão da população ao serviço de saúde
(58)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3 METODOLOGIA 

 

No intuito de identificar a existência de vínculo entre a enfermeira e a mãe de crianças 

menores de dois anos na consulta de enfermagem na APS e de analisar como o vínculo afeta a 

procura da mãe para o acompanhamento da criança na consulta de enfermagem, foi 

desenvolvida uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.  

As pesquisas qualitativas aprofundam-se no mundo dos significados das ações e das 

relações humanas, aspectos não perceptíveis em equações, médias e estatísticas. Preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais
(59)

. 

Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo 

indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. O 

ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-

chave
(60)

.  

As pesquisas descritivas têm como objetivo principal a descrição das características de 

determinada população, fenômeno ou estabelecimento de relação entre variáveis
(60)

. Nela os 

fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o 

pesquisador interfira neles
(61)

. 

 O estudo foi desenvolvido em sete USF pertencentes ao Distrito Sanitário III da cidade 

de João Pessoa-PB. Tal escolha deve-se ao fato de o referido Distrito estar localizado na área 

de abrangência da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o que favorece o acesso e a 

aproximação às unidades, tendo em vista constituírem-se em cenário de prática dos cursos de 

graduação e pós-graduação daquela instituição.  

A rede de atenção à saúde no município de João Pessoa é estruturada em: rede de 

atenção básica, rede de atenção especializada e rede de atenção hospitalar. A saúde é 

descentralizada e organizada em 05 Distritos Sanitários (DS), com o objetivo de organizar a 

rede de cuidado progressivo do sistema e garantir à população acesso aos serviços. Possui 

também três equipes do PACS e 10 equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Os serviços especializados estão distribuídos em três Centros de Atenção Integral a Saúde 

Especializada (CAIS), um Centro de Referência para o Idoso, um Centro de Testagem e 

Aconselhamento em DST/AIDS e três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
(62)

. 

O Distrito Sanitário III, local onde foi desenvolvida a pesquisa, compreende, em sua 

extensão territorial, 13 bairros, com 53 equipes da ESF. Este território dispõe de outros 



32 
 

serviços da rede municipal, como um CAIS, um Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO), um CAPS, dois hospitais municipais, o que facilita o acompanhamento dos usuários e 

tem possibilitado atender às necessidades de saúde da população, tendo em vista o cuidado 

integral à saúde, na perspectiva de construção de linhas de cuidado
(62)

. 

Na abordagem qualitativa de pesquisa, o critério de inclusão dos sujeitos não é 

numérico, mas são considerados aqueles que podem oferecer maior amplitude e mais 

variações do fenômeno
(59)

. Foram entrevistadas sete duplas, formada cada uma por uma 

enfermeiro que exerce suas atividades em uma USF no Distrito III da cidade de João Pessoa e 

uma mãe de criança menor de dois anos, atendida na respectiva unidade em que foi 

entrevistada a enfermeira. O critério para escolha partiu da necessidade de pesquisar o ponto 

de vista dos dois sujeitos envolvidos na relação estudada neste trabalho. As sete profissionais 

entrevistadas foram do sexo feminino. Dessa forma, foram escolhidas, por conveniência, 

unidades de saúde, e, nestas, entrevistadas a enfermeira do serviço e uma mãe, à medida que 

esta compareceu para acompanhamento da criança. 

Foi utilizado como critério de inclusão, para as enfermeiras: enfermeiro que realizar 

consulta de enfermagem a crianças menores de dois anos cadastradas na área de abrangência 

das USF; atuar na USF por um período mínimo de seis meses; o critério de exclusão: 

enfermeiros que estivessem em férias ou licenciados no período da coleta de dados.  Já para as 

mães, foi utilizado como critério de inclusão: estar cadastrada na área de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família, cenário da pesquisa; ser mãe de uma criança menor de dois 

anos que é acompanhada pela enfermeira na USF e ter condições cognitivas e emocionais 

para responder à entrevista. E, como critério de exclusão: mães que procuram a unidade 

somente para atendimentos eventuais como vacinação. 

Os dados foram coletados por meio da entrevista semiestruturada, gravados em MP4 

Player, após anuência dos entrevistados, a fim de captar informações indispensáveis à 

realização do estudo. Estas foram transcritas na íntegra para análise. Buscou-se realizar as 

entrevistas em ambiente com privacidade, silencioso e isento de interferências externas.  

Segundo Marconi e Lakatos
(63)

, entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de 

que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. Para Minayo
(59)

, de acordo com a forma em que se 

estrutura a entrevista, ela pode ser de vários tipos. A entrevista semiestruturada combina 

perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o 

tema proposto, sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. De acordo com a 
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mesma autora, a entrevista semiestruturada pode ser feita verbalmente ou por escrito, mas 

tradicionalmente inclui a presença ou interação direta entre o pesquisador e os entrevistados.  

Para as enfermeiras, as questões norteadoras foram (Apêndice A): Como é o seu 

processo de trabalho com as mães no atendimento à criança? Como é sua relação com as mães 

das crianças que você acompanha nesta USF? Há formação de vínculo na sua relação com as 

mães das crianças que você acompanha? Em sua opinião, como o vínculo interfere na procura 

da mãe pela consulta de enfermagem de acompanhamento da criança? 

Para as mães, o roteiro semiestruturado utilizado (Apêndice B) continha as seguintes 

questões norteadoras: o que você pensa sobre o cuidado à sua criança nesta USF? Como é sua 

relação com a enfermeira desta USF, que realiza o acompanhamento do seu filho? Como está 

o seu vínculo com a enfermeira? Em sua opinião, esse vínculo interfere na sua procura à 

consulta de enfermagem? Foi esclarecido o significado do termo vínculo, tendo em vista o 

desconhecimento deste para algumas mães.  

Antes da coleta propriamente dita, foi realizado um estudo piloto, com uma mãe e uma 

enfermeira, a fim de validar o instrumento de pesquisa e proceder a alterações, caso fosse 

necessário, além de avaliar a forma de abordagem dos participantes. O instrumento estava 

adequado, e não houve a necessidade de alterações nas questões norteadoras. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de maio a novembro de 2013. Com as 

enfermeiras, foi agendado um primeiro encontro, visando à apresentação da pesquisa e ao 

agendamento de um horário conveniente, para que ocorresse a entrevista, que ocorreram em 

dias de atendimento não reservados à puericultura. As mães foram entrevistadas à medida que 

compareceram para a consulta de enfermagem à criança, antes de serem atendidas, em uma 

sala reservada.  

O encerramento da coleta de dados se deu conforme o critério de suficiência, ou seja, 

quando o julgamento do material empírico permitiu traçar um quadro compreensivo do objeto 

de estudo. 

Os dados obtidos foram analisados conforme a Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin
(64)

, entendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens. 

A técnica de análise de conteúdo, modalidade análise temática transversal, recorta as 

falas, levando em consideração a frequência dos temas extraídos dos discursos, desvendando 

núcleos de sentido que compõe a comunicação e cuja presença dá significado ao objetivo da 
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análise, selecionando, em seguida, as categorias ou temas
(64)

. Cada entrevista foi processada 

separadamente, e, durante a transcrição, optou-se por padronizar como símbolo [...] para 

representar o momento em que as falas foram suprimidas.  

A análise das falas foi desenvolvida em três etapas: a primeira, compreendendo a pré-

análise, em que aconteceram leituras sucessivas que possibilitaram a compreensão do 

material, para processar a análise; utilização do mesmo para construir respostas provisórias; 

organização do material de forma a responder algumas normas da validade, como 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência
(64)

.  

Na segunda etapa, realizou-se a exploração do material, que abrangeu a categorização, 

o que significa recortar os grupos dentro de um título genérico. A categorização demonstra a 

capacidade em executar a análise. Utilizou-se a caracterização de exclusão mútua, tomando o 

cuidado de que cada elemento estivesse apenas em um grupo, conforme a categoria escolhida. 

Por fim, realizou-se a interferência e a compreensão, a partir do tratamento dos resultados 

obtidos e da interpretação com base em inferências previstas no quadro teórico.  

A pesquisa foi desenvolvida atendendo às orientações da Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. A mesma tem o objetivo de assegurar os direitos e deveres que 

dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba com protocolo de número 0096/2012, CAAE: 

02584212.3.0000.5188 (anexo A) e teve a anuência da Secretaria Municipal de Saúde de João 

Pessoa, por meio do termo de aceite para realização da pesquisa do responsável pelo campo 

de estudo (anexo B). 

Para todos os sujeitos participantes, foi apresentado e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), o qual contém o objetivo da mesma e sua 

forma de realização, para que possam acenar com sua anuência, garantindo-lhes o anonimato 

e o sigilo de informações.  

Para assegurar o anonimato dos entrevistados, os discursos foram identificados com 

as letras “E” e “M”, em referência às palavras enfermeira e mãe, seguidos do número que 

corresponde à sequência cronológica das entrevistas realizadas com as enfermeiras. O número 

das mães foi compatível com o número utilizado para identificar a enfermeira da unidade em 

que a criança era acompanhada. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados desta pesquisa foram apresentados e discutidos em dois artigos originais. 

O primeiro, intitulado “Formação do vínculo na Atenção Primária à Saúde: facilidades e 

dificuldades”, destinou-se ao objetivo de identificar as facilidades e as dificuldades para o 

estabelecimento do vínculo entre enfermeiras e mães de crianças menores de dois anos na 

consulta de enfermagem. Esse artigo será submetido à Revista Brasileira de Enfermagem. 

O segundo artigo, com título “Vínculo na consulta de enfermagem a criança menor de 

dois anos: o olhar das mães”, teve como objetivos identificar, sob a perspectiva materna, a 

existência de vínculo entre enfermeiros e mães de crianças menores de dois anos na consulta 

de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e analisar como o vínculo afeta a procura da 

mãe pelo acompanhamento da criança na consulta de enfermagem, o qual será enviado à 

Revista Gaúcha de Enfermagem. 
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4.1 Artigo Original 1
1
 

 

FORMAÇÃO DO VÍNCULO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: FACILIDADES 

E DIFICULDADES 

 

BOND FORMATION IN PRIMARY HEALTH CARE: FACILITIES AND 

DIFFICULTIES 

 

FORMACIÓN DEL VÍNCULO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD: 

FACILIDADES Y DIFICULTADES 

 

 

Polianna Formiga Rodrigues 

Neusa Collet  

Mauren Teresa Grubisich Mendes Tacla 

Isabelle Pimentel Gomes 

Paula Andrea de Melo Valença 

Altamira Pereira da Silva Reichert 

 

RESUMO: Objetivou-se identificar as facilidades e dificuldades para o estabelecimento do 

vínculo entre enfermeiras e mães de crianças menores de dois anos na consulta de 

enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Estudo descritivo com abordagem qualitativa 

realizado de maio a novembro de 2013, em Unidades de Saúde da Família de João Pessoa-PB. 

Participaram sete enfermeiras que atendiam a crianças menores de dois anos. Os dados foram 

coletados por meio de entrevista semiestruturada, e a análise do conteúdo constatou que o 

tempo de convivência com as mães foi considerado uma facilidade para a formação de 

vínculo, e as dificuldades foram: demanda de atendimento, falta de tempo das mães que 

trabalham e influência negativa dos familiares. Destaca-se a necessidade de qualificação dos 

enfermeiros para o atendimento à criança, a fim de fortalecer vínculos com as mães, 

possibilitar a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil e o cuidado integral. 

Descritores: Saúde da criança. Saúde da família. Atenção primária à saúde. Enfermagem 

pediátrica.  

                                                           
1
Este artigo será submetido à Revista Brasileira de Enfermagem (Normas no Anexo B). 
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ABSTRACT: This study aimed to identify the advantages and difficulties in establishing the 

bond between nurses and mothers of children under two years of nursing appointments in 

Primary Health Care approach with a qualitative descriptive study, conducted from May to 

November 2013 in Family Health units in João Pessoa-PB. Seven nurses who attended to 

children under two years old participated. Data were collected through semi-structured 

interviews, and content analysis found that the time of living with mothers was considered a 

facility for bond formation and difficulties were: demand for care, lack of time working 

mothers and negative influence from family members. Highlights the need for nurses’ 

qualificationto the children’s care in order to strengthen ties with their mothers, enabling the 

monitoring of child growth and development and comprehensive care. 

Keywords: Child Health. Pediatric Nursing. Family Health. Primary Health Care. 

 

RESÚMEN: Se objetivó identificar las facilidades y dificultades para el establecimiento del 

vínculo entre enfermeras y madres de niños menores de dos años en la consulta de enfermería 

en la Atención Primaria a la Salud. Estudio descriptivo con abordaje cualitativo, realizado de 

mayo a noviembre de 2013, en Unidades de Salud de la Familia de João Pessoa-PB. 

Participaron siete enfermeras que atendían a niños menores de dos años. Los datos fueron 

colectados por medio de encuesta semi-estructurada, y el análisis del contenido constató que 

el tiempo de convivencia con las madres fue considerado una facilidad para la formación de 

vínculo y las dificultades fueron: demanda de atendimiento, falta de tiempo de las madres que 

trabajan e influencia negativa de los familiares. Se destaca la necesidad de calificación de los 

enfermeros para el atendimiento al niño, a fin de fortalecer vínculos con las madres, 

posibilitar la vigilancia del crecimiento y desarrollo infantil y el cuidado integral. 

Descriptores: Salud del niños; Salud de la familia; Atención Primaria a la Salud; Enfermería 

Pediátrica.  

 

INTRODUÇÃO 

Os primeiros meses de vida constituem uma das fases mais importantes para a saúde 

da criança, pois, nesse período, ocorrem processos vitais, sendo necessário um 

acompanhamento cauteloso, visando ao alcance do potencial de crescimento e 

desenvolvimento da criança
(1)

.  

É de grande relevância o papel do enfermeiro na vigilância da saúde da criança, 

sobretudo nos serviços de atenção primária à saúde (APS), no sentido de viabilizar o melhor 
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acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, visto ser essa uma ação fundamental 

para obter melhor qualidade de vida para a população infantil. As ações realizadas neste nível 

de atenção à criança são fundamentais para as atividades de prevenção e de intervenção, por 

ter potencial para detectar precocemente possíveis alterações e diminuir os riscos de 

morbimortalidade
(1)

. 

A APS é o cenário privilegiado para o seguimento infantil, pois oferece a entrada no 

sistema para todas as novas necessidades e problemas, foca a atenção sobre a pessoa, além de 

coordenar ou integrar a atenção provida em algum outro nível de atenção à saúde
(2)

.  

O modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe a renovação da atenção básica 

segundo os princípios da universalidade, integralidade, equidade, participação e continuidade, 

em um contexto de descentralização e controle social. Tal perspectiva almeja o avanço do 

controle das doenças, a promoção da saúde, mediante assistência humanizada, com vínculo, 

acolhimento e responsabilização, focada nas diversas necessidades locais e específicas das 

famílias, em um determinado território
(3)

.  

Para efetivar-se como um modelo que oferece atenção à saúde de qualidade, a ESF 

precisa comprometer-se, dentre outras coisas, com a produção do vínculo com a população 

dos territórios de saúde, possibilitando a longitudinalidade do cuidado e o alcance de seus 

benefícios
(4)

. Em uma unidade básica de saúde (UBS), especialmente na Unidade de Saúde da 

Família (USF), o enfermeiro é responsável por várias atribuições, dentre elas, a consulta à 

criança menor de dois anos, também denominada de puericultura, em que orienta as mães 

sobre vários aspectos para a promoção da saúde infantil. 

Essa consulta permite ao enfermeiro aproximar-se das famílias assistidas, e a interação 

estabelecida entre o profissional e a família é muito importante para viabilizar a confiança 

mútua, de modo que o fortalecimento da relação vai aumentando cada vez mais com o passar 

do tempo, fazendo com que a família e a comunidade adquiram mais respeito pelo 

profissional. O estabelecimento desse vínculo, ao mesmo tempo em que advém do convívio 

entre enfermeiro, família e comunidade, mostra-se como condição fundamental, para que a 

consulta de enfermagem obtenha êxito e repercussão positiva sobre o cuidado da criança e a 

comunidade
(5)

. 

A apesar do modelo de atenção básica na saúde da criança estar em consonância com a 

ESF, que possibilita à equipe uma compreensão ampliada do processo saúde-doença e das 

necessidades de intervenção para além das curativas, falta às enfermeiras que atuam nas USF 

um maior vínculo com as famílias dos lactentes que procuram o atendimento de puericultura
(6-

7)
. 
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A ausência do vínculo e do acolhimento como estratégias para promoção da saúde, foi 

observada em estudo realizado em um município paraibano. A prática cotidiana das consultas 

de enfermagem à população infantil nas unidades pesquisadas estava centrada na doença e na 

queixa-conduta. Observou-se também que, apesar de existir grande quantidade de crianças 

com menos de 2 anos cadastradas na USF, a distribuição das consultas de puericultura era 

desigual entre os enfermeiros. Isto é, apenas alguns tinham alta demanda
(8)

.  

Conhecer a existência de vínculo entre a enfermeira e as mães de crianças menores de 

dois anos, é fundamental no processo de construção de alicerces mais sólidos e de 

fortalecimento da consulta de puericultura na APS. 

Este estudo teve como objetivo identificar as facilidades e as dificuldades para o 

estabelecimento do vínculo entre enfermeira e mães de crianças menores de dois anos na 

consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde. 

 

MÉTODO 

Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa desenvolvida no período de maio a 

novembro de 2013, em sete USF, escolhidas de forma aleatória, pertencentes ao Distrito 

Sanitário III da cidade de João Pessoa-PB, que abrange 53 equipes da ESF.   

Os sujeitos da pesquisa foram enfermeiras de USF, cujo critério de inclusão foram: 

enfermeiro que realizar consulta de enfermagem a crianças menores de dois anos cadastradas 

na área de abrangência das USF; atuar na USF por um período mínimo de seis meses; o 

critério de exclusão: enfermeiros que estivessem em férias ou licenciados no período da coleta 

de dados.  

A coleta de dados empíricos foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, que 

foi gravada e transcrita na íntegra para posterior análise. O instrumento para coleta de dados 

baseou-se em um roteiro composto pelas seguintes questões norteadoras: como é o seu 

processo de trabalho com as mães no atendimento à criança menor de dois anos? Como é sua 

relação com as mães das crianças que você acompanha nesta USF? Há formação de vínculo 

na sua relação com as mães das crianças que você acompanha? Em sua opinião, como o 

vínculo interfere na procura da mãe à consulta de enfermagem de acompanhamento da 

criança?  

Inicialmente foi realizado um estudo piloto, a fim de validar o instrumento de pesquisa 

e avaliar a forma de abordagem dos participantes. Todas as entrevistas foram gravadas em 

mídia digital, após anuência das entrevistadas.   



40 
 

Os dados obtidos foram analisados conforme a Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin
(9)

, entendida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção dessas mensagens. 

A técnica de análise de conteúdo — modalidade de análise temática transversal — recorta as 

falas, levando em consideração a frequência dos temas extraídos dos discursos, desvendando 

núcleos temáticos que compõe a comunicação, e cuja presença dá significado ao objetivo da 

análise, selecionando, em seguida, as categorias ou temas
(9)

. Foram identificados dois núcleos 

temáticos, sendo eles: concepções de vínculo e caminho percorrido para sua construção; 

diálogo como estratégia para a formação do vínculo. 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba com protocolo de número 0096/2012, CAAE: 

02584212.3.0000.5188. Todos os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Para preservar a identidade dos entrevistados, os discursos foram identificados 

com as letras “E”, em referência à palavra enfermeira, seguido do número, conforme a 

sequência de realização das entrevistas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As sete enfermeiras participantes do estudo tinham entre 35 e 57 anos, sendo que 

apenas uma delas atua há 5 anos, e as demais atuam há mais de 10 anos na ESF. Em relação 

ao tempo de atividade na unidade de saúde pesquisada 4 das enfermeiras trabalhavam há mais 

de 5 anos na atual UBS, 3 há mais de 5 anos, variando de 8 meses a 12 anos. Pelo fato de os 

sujeitos da pesquisa serem na totalidade do sexo feminino, utilizaremos o termo enfermeiras, 

ao nos referir às participantes deste estudo.  

  

Concepções de vínculo e caminho percorrido para sua construção 

O vínculo é relacionado como fator essencial para a construção de uma relação afetiva 

com essas usuárias, em que a confiança e o respeito são considerados constructo desse 

vínculo. Nas falas abaixo, elas deixam claro os seus conceitos de vínculo e o que é essencial 

para sua formação:  

[...] vínculo é um elo de confiança, entre o profissional e o usuário [...]. (E6) 
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[...] é essencial para o vínculo, o respeito, de ambas as partes, assim se consegue ter 

uma relação melhor com as mães, e quem sai mais beneficiado são as crianças. [...] 

Vínculo é uma relação que se tem com as mães, de confiança, de respeito. (E4) 

 

Vínculo não é só a questão de o profissional atender o usuário dentro da sua queixa, 

mas criar um vínculo de amizade, principalmente de confiança, que é a base de toda a 

relação. (E7) 

 

 Para as enfermeiras, uma relação construída com vínculo garante um sentimento de 

confiança no profissional, uma vez que o usuário é atendido em uma perspectiva que vai além 

de sua queixa clínica. 

É a relação que desenvolve até de intimidade [...]. Eu sinto que elas confiam em mim, 

no cuidado com seus filhos, elas me acham competente. (E1) 

 

[...] o ponto chave do vínculo é a confiança, e o profissional estar capacitado para 

dar a resposta de acordo com a necessidade deles. (E7) 

 

 A partir dessa concepção inicial acerca da definição e da importância do vínculo, 

foram identificados dois núcleos temáticos, sendo eles: o caminho percorrido até o vínculo; o 

diálogo como estratégia para a formação do vínculo. 

Para os sujeitos desta pesquisa, o tempo de convivência com os usuários da USF é 

fator determinante na construção de uma relação com vínculo: 

[...] vínculo acontece de forma natural, como resultado da convivência ao longo dos 

anos, a convivência no dia-a-dia mesmo. (E3) 

 

O atendimento aos usuários na ESF favorece um acompanhamento por um longo 

período, prestando-lhe assistência nos seus diferentes ciclos de vida, o que favorece um 

estabelecimento do vínculo, uma vez que essa aproximação possibilita que o profissional 

foque suas ações nas necessidades concretas das pessoas, que já são de seu conhecimento no 

cotidiano do mundo do trabalho. Aquelas mães que iniciaram o acompanhamento no serviço 

de saúde com as enfermeiras, ainda no pré-natal, possuem uma afinidade maior com estas. 

[...] esse vínculo que a gente estabelece, já começa a ser construído no pré-natal. (E6) 

A maioria das mães já vem do próprio pré-natal [...], depois do parto, 

acompanhamento é muito bom. (E3) 

 

Eu considero que tenho uma boa relação com as mães, porque a maioria que vem 

para a puericultura já está comigo desde o pré-natal. (E1) 

 

A consulta de enfermagem favorece a formação de vínculo do enfermeiro com a 

criança e a família, o que decorre tanto do convívio entre eles e a comunidade como das ações 

e estratégias desenvolvidas pelo profissional, e do sentimento de empatia que surge entre 
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essas pessoas, desde a gestação, no domicílio por ocasião da primeira semana de vida da 

criança, assim como nas consultas de puericultura subsequentes
(5)

. 

Foi evidenciado pelas entrevistadas que nesse caminho para a formação do vínculo, a 

enfermeira tem papel essencial, a partir de uma perspectiva diferenciada, com abordagem 

mais individualizada e humanizada, que abrange o ‘cuidar’ da enfermagem. 

E nós enfermeiros temos esse olhar mais diferenciado, pelo menos eu tento ter, de 

olhar a mãe e suas crianças de forma individual, respeitando cada situação e a 

realidade que aquela família vive, e propor a ela o melhor cuidado dentro desse 

contexto que ela vive. Isso é essencial para manter um bom relacionamento com as 

mães. O cuidar é com a gente e isso é vínculo puro.” (E1) 

 

O cuidado centrado no usuário é aquele que considera as suas dimensões social, 

espiritual, biológica e promove a resolutividade dos seus problemas de saúde. Para a mãe que 

leva a sua criança para a consulta de enfermagem, uma boa relação com a enfermeira está 

associada a uma perspectiva de atendimento que cumpre o que cabe à ESF, referenciada na 

realidade do usuário, em sua multidimensionalidade humana e na produção efetiva de 

resultados esperados e necessários
(4)

. 

Foi apontada a importância da valorização da figura das mães, ao falar como agem 

para a formação de vínculo: escuta atenta, dar voz às mães, valorizar a percepção da mãe 

sobre o filho. 

É preciso dar atenção, e não só à criança, à mãe também, porque ela é a nossa 

ligação com a criança [...].Eu sempre procuro valorizar o que elas falam, pergunto 

sempre como a criança está e o que elas estão achando, como elas acham que vai o 

crescimento e o desenvolvimento dos filhos. (E2) 

 

A opinião da mãe é de fundamental importância, para que a enfermeira obtenha 

informações relevantes sobre a saúde da criança, pois ela é a pessoa que mais conhece o seu 

filho, por ser, na maioria das vezes, sua principal cuidadora. Se o profissional de saúde não 

considerar a importância dos pais para a manutenção e a proteção da saúde da criança, a 

assistência prestada a esta ficará limitada. Por isso, o incentivo à participação da família em 

toda a atenção à criança, envolvendo-a com informações sobre os cuidados e problemas de 

saúde, bem como nas propostas de abordagem e intervenções necessárias, entendidas como 

direito de cada cidadão e potencial de qualificação e humanização da assistência, é uma ação 

de saúde adequada para prover resposta satisfatória na produção do cuidado
(10-11)

. 

Para as enfermeiras entrevistadas, uma relação baseada na confiança pessoal e 

profissional é determinante para a busca ao atendimento e adesão à consulta. Caso não haja 
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este atendimento, as crianças serão prejudicadas, pois ficarão privadas do acompanhamento 

do seu crescimento e desenvolvimento. 

Eu acho que esse vínculo é tudo, é muito importante, porque, se elas não confiam na 

profissional de enfermagem que vai atender o filho delas, elas não vão vir para o 

acompanhamento. (E1) 

 

[...] porque, se ela confia na enfermeira, acaba absorvendo a importância de trazer os 

filhos. (E7) 

 

[...] a mãe passa a valorizar você como profissional e aquele momento como sendo 

importante para a criança e para ela. (E2) 

 

A consulta de enfermagem à criança menor de dois anos é essencial para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, contribuindo para uma vida saudável. 

Para isso, é necessário que a criança compareça à unidade periodicamente, uma vez que este 

atendimento busca prevenção, promoção e manutenção da saúde. Ao se pactuar com os pais o 

calendário de consultas, deve-se sempre levar em consideração o contexto familiar, as 

necessidades individuais, as vulnerabilidades e a resiliência
(12)

. 

As enfermeiras também destacaram que uma relação construída com vínculo garante 

que as mães busquem sempre a unidade, não só quando a criança está doente, mas para a 

vigilância da saúde desta. 

[...] se não existe vínculo, logicamente ela só vai querer procurar a unidade, se o filho 

estiver doente; quando não estiver doente, não vai trazer. (E6) 

 

A confiança que elas têm na consulta, mesmo a criança sadia, porque elas não 

costumam vir só quando a criança está doente, trazem a criança sadia só para 

acompanhamento de rotina. (E2) 

 

[...] quando não consegue criar esse vínculo, essa confiança, essa troca, a mãe acaba 

realmente não vindo, ou, se vem, é só para constar [...] (E3) 

 

No programa de vigilância em saúde da criança, a atuação do profissional deve ser 

integral, e o foco da atenção é o de não perder oportunidades de atuação, seja na prevenção, 

como na promoção e/ou assistência, mantendo o vínculo com a família e estimulando a 

responsabilidade contínua e conjunta (serviço e família) no cuidado à criança
(12)

. 

Outro aspecto considerado pelas enfermeiras é o papel desempenhado por toda a 

equipe que atua na USF, revelando que o bom relacionamento entre os profissionais é fator 

determinante, para viabilizar a construção de uma relação positiva com as mães, uma vez que 

o cuidado prestado com qualidade na atenção básica é fruto de um trabalho coletivo, em que 
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todos os profissionais são sujeitos importantes nesse processo, com comportamento acolhedor 

e satisfatório.  

Porque é importante a relação delas não só comigo, porque aqui o trabalho é em 

equipe, então todos precisam estar envolvidos e construir essa relação com as 

famílias. (E5) 

 

Então eu acho que esse vínculo também depende de toda a equipe, se você não tem 

uma equipe legal, se alguém quebrar esse elo, vai aparecer grandes dificuldades. (E3) 

 

O trabalho em equipe multiprofissional é um importante pressuposto para a 

reorganização do processo de trabalho no âmbito da atenção básica, na abordagem integral e 

resolutiva, pois permite a troca de informações e a busca do melhor plano terapêutico, 

colocando a cooperação como instrumento para enfrentar o fazer em grupo
(13)

. 

Ao longo das entrevistas, as enfermeiras apontaram dificuldades para conseguir 

estabelecer uma vinculação com as mães na consulta à criança. Um dos obstáculos 

encontrados é a demanda de atendimento por outros usuários, uma vez que, na ESF, existe 

grande quantidade de famílias sob a responsabilidade dos profissionais, ou seja, o trabalho do 

enfermeiro não se resume apenas às consultas das crianças, mas também a outros usuários 

vinculados à USF. 

Eu acho que a maior dificuldade é a demanda de atendimento, porque a puericultura 

é um atendimento que demora. [...] o usuário chega aqui e quer ser atendido na 

mesma hora, porque, para eles, a necessidade deles, naquele momento, é maior. (E7) 

 

O excesso de demandas a que os profissionais de saúde são submetidos caracteriza-se 

como fonte de desgaste cognitivo, físico e psíquico no cotidiano do trabalho, pois existe uma 

sobrecarga de atendimentos às necessidades singulares dos usuários do serviço
(8)

. 

A puericultura constitui-se em um elemento indispensável ao processo de trabalho do 

enfermeiro da atenção básica. O atendimento da criança, visando realizar a vigilância do 

crescimento e do desenvolvimento, demanda tempo, uma vez que, para que esta consulta seja 

eficaz, são necessários investigar e examinar a criança em sua totalidade e de forma 

individualizada. Quando realizada de forma integral e resolutiva, torna-se uma ação 

complexa, pois exige dos profissionais um arsenal de atributos e recursos tecnológicos 

bastante diversificados e complexos, além de um processo de trabalho que objetive a 

qualidade das ações desenvolvidas
(8)

. 

Outra dificuldade apontada pelas enfermeiras diz respeito à ausência das mães na 

unidade de saúde. Algumas mães não levam seus filhos para consultas de enfermagem, 

justificando falta de tempo, por trabalhar fora. 
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[...] têm mais dificuldades com as mães que trabalham fora do que com as mães da 

comunidade [...].(E6) 

 

Para mim, o grande motivo é o trabalho, porque muitas trabalham fora de casa e não 

tem tempo de vir à unidade para o acompanhamento das crianças [...]. (E7) 

 

[...] minha dificuldade é trazer elas até aqui, nem que seja para marcar, então 

aproveito muitas vezes quando elas vêm para a vacina, ou para outro atendimento 

[...] já pergunto da criança. (E4) 

 

O vínculo ocorre mais facilmente quando o usuário é ativo e sistemático na procura e 

uso do serviço, com interesse pelo acompanhamento em saúde. Em contrapartida, uma das 

dificuldades para sua efetivação é a indisponibilidade do usuário para participar de atividades 

propostas pelo serviço
(4)

. 

Estudo desenvolvido
(14)

 com enfermeiros da atenção básica do município de 

Imperatriz, no estado do Maranhão, revelou a falta de adesão das mães no comparecimento 

aos agendamentos como um dos problemas enfrentados para realização da puericultura. Um 

dos motivos é o fato de as mães/cuidadoras desconsiderarem a importância de levar a criança 

saudável ao serviço de saúde. Os enfermeiros também referem como dificuldades enfrentadas, 

o cumprimento da agenda programática das suas demais atribuições profissionais no âmbito 

da ESF. 

Pesquisa realizada nas regiões Nordeste e Sul do Brasil evidenciou que a cobertura de 

puericultura, adotando como critérios nove ou mais consultas, alcançou apenas um quarto das 

crianças cadastradas nas unidades de saúde. Os autores destacaram que as dificuldades 

encontradas para a não adesão das mães à puericultura podem decorrer do fato delas 

preferirem cuidados especializados para seus filhos, alegando que os profissionais da ESF, 

por serem submetidos a uma ampla variedade de demandas da população, estariam menos 

aptos para as necessidades específicas da criança, reforçando o comportamento das mães de 

só procurar o serviço apenas quando a criança apresenta um problema de saúde 
(15)

. 

No relacionamento estabelecido entre enfermeira e mães de crianças menores de dois 

anos, um obstáculo considerado rotineiro, pelas participantes deste estudo, foi a resistência 

das mães em seguir as orientações obtidas durante a consulta de enfermagem. A influência 

dos hábitos da família e pessoas próximas, tabus, cultura e até a mídia foram apontados como 

geradores dessa situação. 

A minha maior dificuldade é fazer com que elas me escutem e sigam minhas 

orientações, porque, assim, elas confiam em mim [...]. Tem muito problema da 

cultura, da opinião da avó, das tias, da vizinha, tudo isso influencia. (E1) 
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Quando surgem dificuldades, é aquela velha história da cultura, dos tabus. (E2) 

 

As maiores dificuldades nessa relação com a mãe é que geralmente a gente percebe 

que elas não seguem as orientações, a maioria delas. E os hábitos peculiares a elas, a 

gente não consegue mudar, a família também interfere bastante, a própria mídia 

também mostra certas coisas, que acaba influenciando a introdução de alimentos 

antes da hora. (E6) 

 

Dentre as contribuições da puericultura, as ações individuais e coletivas da educação 

em saúde surgem como mediadoras no processo saúde-doença, fortalecendo as ações das 

famílias, de modo a influenciar no desenvolvimento saudável da criança e sobrepor os riscos 

potenciais para o adoecimento. É por meio da educação em saúde que se tem a possibilidade 

da troca de conhecimentos, entre enfermeiros e usuários, além de ser uma ocasião para rever 

os cuidados implementados pelo cuidador à criança. É uma oportunidade para contemplar 

orientações que respondam aos anseios e/ou dúvidas trazidas pelas famílias, para serem 

discutidas junto aos enfermeiros
(16-5)

. 

Ao orientar as mães, o enfermeiro possibilita maior participação das mães/família no 

cuidado infantil, podendo tornar-se corresponsáveis pela saúde da criança. Quando bem 

orientadas sobre o crescimento e o desenvolvimento da criança e a importância do seu 

acompanhamento para a saúde de seus filhos, ocorre adesão às consultas e maior interesse em 

proporcionar bem-estar à criança
(17)

. 

Vale salientar que o profissional de saúde deve ver a mãe como corresponsável no 

cuidado à criança, com uma relação que privilegie o vínculo, com troca e construção de 

consensos com esta e o respeito à sua autonomia, fugindo de uma perspectiva que a veja como 

passiva, que deve participar apenas seguindo as orientações profissionais. 

 

Diálogo como estratégia para construção do vínculo 

Uma vez definido o significado de vínculo e a influência deste na procura da mãe à 

unidade de saúde para consulta de enfermagem, as enfermeiras destacaram o diálogo como 

estratégia fundamental para estreitar o relacionamento com as mães, usuárias da APS. 

O diálogo é a essência desse vínculo, e a essência do trabalho na atenção básica, 

principalmente da enfermagem. (E3) 

 

Se não há diálogo, não há vínculo. (E5) 

 

Então acho que a escuta e o diálogo individualizado é essencial na construção e 

manutenção de um relacionamento com vínculo com essas mães. (E1) 
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Na assistência à saúde, sobretudo na consulta de enfermagem, a comunicação 

adequada torna-se indispensável, pois, além de principal meio de veiculação do processo 

informativo e educativo, constitui um recurso para estabelecer a confiança e a vinculação do 

usuário à equipe e ao serviço. 

O diálogo possibilita a integralidade da atenção à saúde em uma comunicação em que 

os sujeitos, de maneira qualificada e satisfatória, podem interagir e compartilhar suas 

vivências. Os usuários dos serviços de saúde buscam profissionais qualificados, 

comprometidos, preparados para escutá-los e realizar uma comunicação acolhedora, com 

valorização dos discursos e que tenha resolutividade para as suas necessidades. É o que foi 

destacado abaixo pelas enfermeiras, ao afirmarem que a competência profissional e a 

consequente resposta apropriada frente aos problemas manifestos pelos usuários também 

propiciam o vínculo. 

[...] compartilhar uma confiança, querendo que aquele profissional responda de uma 

maneira correta à necessidade dela. Se a mãe percebe que a pessoa não tem 

segurança de estar dando a resposta que eles precisam, elas não voltam, então 

interfere no vínculo.” (E7) 

 

[...] elas percebem que estou falando com convicção, não só por falar, estou falando e 

tenho respaldo técnico para isso. (E1) 

 

Uma assistência de qualidade propicia o vínculo entre profissional-usuário, e vice-

versa, com consequente conquista da credibilidade do usuário, com retorno ao serviço e 

necessidades resolvidas na ESF, evitando a busca de níveis mais complexos de atendimento 

para questões que podem ser abordadas na atenção primária
(4)

. 

A forma como esse diálogo acontece é imprescindível para auxiliar na construção de 

uma relação afetiva. Nessa perspectiva, a escuta sensível foi destacada pelas enfermeiras: 

Eu acho que essa é a maneira que costumo usar para construir minha relação com 

essas mães, baseada na escuta [...]. Primeiro deve escutar o que ela está falando, 

para depois poder intervir [...]. É saber respeitar o lado do outro, colocar seu ponto 

de vista, mas respeitar o que o usuário fala, não querer impor seu conhecimento sem 

ouvi-lo. (E1)  

 

 [...] eu converso com a mãe na linguagem dela, na realidade dela, com calma, 

escutando ela, tudo que ela tem para falar, sem pressa. (E4) 

 

A função primordial da Enfermagem é o cuidado ao ser humano, para isso, é 

necessário ter consciência da complexidade humana, focando a compreensão e o respeito ao 

outro, por meio de uma escuta atenta e sensível. É fundamental que a mãe sinta-se escutado 

pela enfermeira e que esta aprimore suas relações interpessoais na no cuidado em saúde, 
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desenvolvendo sua sensibilidade para o ato de escutar. A escuta sensível é essencial para 

compreendermos a complexidade da condição humana e possibilitar uma assistência de 

enfermagem significativa
(18)

. 

Nas falas abaixo, é ressaltada a necessidade de atender à criança e sua família de 

forma individualizada, respeitando o contexto socioeconômico e cultural desses usuários. 

[...] eu respeito o contexto em que elas vivem, ouço as opiniões, ouço tudo que vem 

acontecendo com a criança e ao mesmo tempo oriento, sempre levando em 

consideração todo o contexto daquela família. [...] é preciso conversar, escutar e 

orientar essas mães dentro da realidade delas. [...] as trato igualmente a mim, mas de 

forma individualizada, cada mãe e criança que entra aqui é uma situação diferente 

[...]. (E2) 

Um diálogo entre profissionais de saúde e usuários deve ser essencialmente uma 

interação aberta, com fusão de horizontes, isto é, com produção de compartilhamentos, de 

familiarização e assimilação mútua do que até então era desconhecido no outro, ou apenas 

supostamente conhecido
(19)

. 

Uma ferramenta imprescindível para prover um bom relacionamento entre as mães e 

enfermeiros é a habilidade de comunicação, seja por meio de palavras faladas e escritas, de 

gestos, expressões faciais e corporais. O trabalho do profissional de saúde exige 

conhecimento da comunicação. Foi destacado pelas enfermeiras que essa escuta deve ser 

qualificada, isenta de pré-julgamentos, em uma linguagem que seja de entendimento do 

usuário que procura a assistência do serviço de saúde. 

Prestar atenção, o momento da consulta é o momento da mãe e das crianças [...]. É 

muito importante na minha relação com as mães saber escutá-las, sem julgamento, 

buscando compreender a realidade de cada situação. [...] é ouvir, respeitar e colocar 

meu ponto de vista aos poucos, procurando passar o que é o correto, mas prestando 

atenção no contexto daquela família. Falar não em termos científicos, que a mãe não 

vai entender, mas falar em termos populares tudo bem direitinho, e perguntar se ela 

entendeu, repetindo quantas vezes for necessário. (E1) 

 

A educação em saúde valoriza as trocas interpessoais, as iniciativas da população e 

dos usuários e, por meio do diálogo, busca a explicitação e a compreensão do saber popular. 

Dessa forma, a mãe deve ser reconhecida como sujeito portador de um saber sobre o processo 

saúde-doença-cuidado, capaz de estabelecer uma interlocução dialógica com o serviço de 

saúde e de desenvolver uma análise crítica sobre sua realidade e o aperfeiçoamento das 

estratégias de enfrentamento às suas necessidades de saúde de seu filho
(3)

. 

Torna-se indispensável, portanto, numa perspectiva do cuidado integral às crianças 

que as enfermeiras tenham mais sensibilidade, escutem a criança e sua família, saibam o que 

pensam, por meio de atitudes que não sejam distantes e impessoais
(8)

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação das relações estabelecidas entre enfermeiros e mães de crianças menores 

de dois anos na consulta de enfermagem é de fundamental importância, por ter repercussão 

direta no cuidado à saúde da população infantil. As enfermeiras demonstraram que conhecem 

as facilidades e as dificuldades encontradas no caminho até a formação do vínculo. Relataram 

elementos indispensáveis à formação do vínculo, o que é importante para estabelecer uma 

relação efetiva de filiação do usuário ao serviço de saúde.  

Entre as facilidades para o desenvolvimento de uma boa relação com as mães e melhor 

adesão ao acompanhamento da enfermagem, foram citados o tempo de convivência, a 

confiança e a valorização da figura da mãe como principal cuidadora. Como entraves para um 

estreitamento na relação, citaram a grande demanda de atendimento, a falta de tempo das 

mães que trabalham, para levarem seus filhos para a consulta e a influência negativa dos 

familiares. 

Logo, reafirma-se a necessidade de oferecer espaços de reflexão de forma permanente 

aos trabalhadores da saúde, a fim de que a equipe possa ser ouvida em suas demandas e, 

assim, fortaleça seus vínculos com a criança e sua família, com consequente possibilidade de 

efetivar a vigilância do crescimento e do desenvolvimento infantil. 

Por fim, sugere-se que novos estudos sejam realizados acerca da temática, 

preferencialmente com observação direta do processo de trabalho das enfermeiras, a fim de 

avaliar de forma efetiva as ações do enfermeiro na consulta à criança menor de dois anos e o 

vínculo das mães com os profissionais. 
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4.2 Artigo Original 2
2
 

VÍNCULO NA CONSULTA DE ENFERMAGEM ÀCRIANÇA MENOR DE DOIS 

ANOS: OLHAR DAS MÃES 

 

BOND IN THE NURSING CONSULTATION CHILDREN UNDER TWO YEARS: 

LOOK OF MOTHERS 

 

VÍNCULO EN LA CONSULTA DE ENFERMERÍA AL NIÑO MENOR DE DOS 

AÑOS: MIRADA DE LAS MADRES 

 

RESUMO: Objetivou-se identificar a existência de vínculo entre enfermeiros e mães de 

crianças menores de dois anos na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e 

analisar como o vínculo afeta a procura da mãe para o acompanhamento da criança nessa 

consulta. Pesquisa qualitativa, realizada de maio a novembro de 2013, com sete mães de 

crianças menores de dois anos, cadastradas em Unidades de Saúde da Família de João Pessoa-

PB. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada. A análise de conteúdo 

resultou nos seguintes núcleos temáticos: vínculo a partir da relação de amizade e apoio; 

diálogo potencializando a construção do vínculo; e influência da fragilidade do vínculo na 

consulta à criança. O vínculo e a confiança apresentam-se como desafios na construção do 

cuidado integral à criança, além de serem fundamentais para a gestão e a avaliação de 

serviços de saúde. 

Descritores: Saúde da criança. Saúde da família. Atenção primária à saúde. Enfermagem 

pediátrica. 

 

ABSTRACT: This study aimed to identify the existence of bond between nurses and mothers 

of children under two years old of nursing appointments in Primary Health Care and analyze 

                                                           
2
 Este artigo será submetido à Revista Gaúcha de Enfermagem (Norma no Anexo C). 
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how the relationship affects the search for the mother to keep the child in this query. 

Qualitative research conducted from May to November 2013, with seven mothers of children 

under two years, enrolled in the Family Health Units in João Pessoa-PB. Data were collected 

through semi-structured interviews, and content analysis resulted in the following themes: 

Bond from the relationship of friendship and support; Dialogue enhancing the construction of 

the bond, and Influence of the fragility of the bond in consultation with the child. The bond 

and trust are presented as challenges in the construction of comprehensive child care, as well 

as being vital for the management and evaluation of health services. 

Keywords: Child Health. Pediatric Nursing. Family Health. Primary Health Care. 

 

RESÚMEN: Se objetivó identificar la existencia de vínculo entre enfermeros y madres de 

niños menores de dos años en la consulta de enfermería en la Atención Primaria a la Salud y 

analizar cómo el vínculo afecta la búsqueda de la madre para el acompañamiento del niño en 

esa consulta. Encuesta cualitativa, realizada de mayo a noviembre de 2013, con siete madres 

de niños menores de dos años, inscriptas en Unidades de Salud de la Familia de João Pessoa-

PB. Los datos fueron colectados por medio de encuesta semi-estructurada, y el análisis de 

contenido resultó en los siguientes núcleos temáticos: Vínculo a partir de la relación de 

Amistad y Apoyo; Diálogo potencializando la construcción del vínculo; e Influencia de la 

fragilidad del vínculo en la consulta al niño. El vínculo y la confianza se presentan como retos 

en la construcción del cuidado integral al niño, además de ser fundamentales para la gestión y 

la evaluación de servicios de salud. 

Descriptores: Salud del niño. Madres; Salud de la familia. Atención Primaria a la Salud. 

Enfermería Pediátrica. 
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INTRODUÇÃO 

A assistência à saúde da criança é uma atividade de fundamental importância, devido à 

vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida. Por meio de acompanhamento 

sistemático, na Atenção Primária à Saúde (APS), espera-se reduzir a incidência de doenças, 

aumentando as chances de a criança crescer e desenvolver-se saudável, para alcançar todo seu 

potencial
(1)

. 

A Estratégia Saúde da Família (ESF), um dos modelos assistenciais implantados pelo 

governo brasileiro, propõe mudanças na organização e na prática assistencial e gerencial da 

atenção básica, busca efetivar ações integradas de prevenção, cura e promoção da saúde, 

mediante atenção à demanda, ações estratégicas, vigilância territorial à saúde e ações 

programadas conforme a realidade sócio-epidemiológica local
(2)

. 

É nesse nível de atenção à saúde que se organiza e se pretende proporcionar a 

otimização de recursos, tanto básicos como especializados, e que se mantêm o vínculo e a 

responsabilização pelas necessidades de saúde das pessoas, das famílias e da comunidade
(3)

. 

O vínculo, assim como a longitudinalidade, é identificado como característica central 

da APS. No acompanhamento do usuário ao longo do tempo, encontra-se implícita uma 

relação de responsabilidade e confiança, o que possibilita diagnósticos mais precisos e 

tratamentos mais eficazes
(4)

. 

A consulta de enfermagem à criança menor de dois anos, também conhecida como 

consulta de puericultura, é o espaço propício e privilegiado para promover o vínculo e 

proporcionar mudanças significativas no cuidado. Dessa forma, é necessário, cada vez mais, 

investir junto às famílias sobre a importância do seguimento da consulta de puericultura, 

descrevendo, sempre que necessário, os resultados exitosos com a manutenção da saúde da 

criança
(5)

. 
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Embora a consulta de enfermagem seja preconizada como uma prática desenvolvida 

de modo sistemático, observou-se que no atendimento às crianças na ESF, nem todos os 

enfermeiros percebem-se aptos nem interagem efetivamente com as mães, fragilizando ou 

inexistindo relações com estabelecimento de vínculo. 

Diante disso, conhecer a existência de vínculo entre enfermeiros e mães de crianças 

menores de dois anos e como este afeta a procura da mãe pelo acompanhamento da criança na 

consulta de enfermagem é fundamental, para que, a partir da realidade apreendida, seja 

possível a construção de estratégias viáveis e efetivas para o fortalecimento da consulta de 

enfermagem à criança menor de dois anos na APS. 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivos identificar, sob a perspectiva 

materna, a existência de vínculo entre enfermeiras e mães de crianças menores de dois anos 

na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde e analisar como o vínculo afeta a 

procura da mãe pelo acompanhamento da criança na consulta de enfermagem. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa descritiva de abordagem qualitativa desenvolvida no período de maio a 

novembro de 2013, em sete Unidades de Saúde da Família (USF) pertencentes ao Distrito 

Sanitário III da cidade de João Pessoa-PB.  

Os sujeitos da pesquisa foram sete mães de crianças menores de dois anos, cadastradas 

cada uma delas em distintas USF do Distrito III. Foram utilizados como critérios de inclusão: 

estar cadastrada na área de abrangência da Unidade de Saúde da Família, cenário da pesquisa; 

ser mãe de uma criança menor de dois anos que é acompanhada pela enfermeira na USF e ter 

condições cognitivas e emocionais para responder à entrevista. E, como critério de exclusão: 

mães que procuram a unidade somente para atendimentos eventuais como vacinação. 
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Optou-se por trabalhar com mães, tendo em vista que pesquisas sugerem que a opinião 

dos pais, quando bem interpretadas e valorizadas pelo profissional, pode levar a decisões 

certas sobre as necessidades de saúde das crianças
(6-7)

. 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, que foi gravada 

e transcrita na íntegra para posterior análise. O instrumento para coleta de dados baseou-se em 

um roteiro composto pelas seguintes questões norteadoras: o que você pensa sobre o cuidado 

à sua criança nesta USF? Como é sua relação com a enfermeira que realiza o 

acompanhamento do seu filho? Como está o seu vínculo com a enfermeira? Em sua opinião, 

esse vínculo interfere na sua procura pela consulta de enfermagem? Foi esclarecido o 

significado do termo vínculo, tendo em vista o desconhecimento deste para algumas mães. O 

encerramento da coleta de dados se deu conforme o critério de suficiência
(8)

. 

Os dados foram interpretados mediante a técnica de análise de conteúdo
(9)

, entendida 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. 

Optou-se pela modalidade de análise temática transversal, sendo recortadas as falas, 

levando-se em consideração a frequência dos temas extraídos dos discursos a fim de extrair os 

núcleos de sentido que compõe a comunicação, cuja presença deu significado ao objetivo da 

análise. A partir desse processo, foram construídas as categorias temáticas
(9)

.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba, com protocolo de número 0096/2012, CAAE: 

02584212.3.0000.5188. Todos os sujeitos participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Para preservar a identidade das entrevistadas, os discursos foram 

identificados com as letras “M”, em referência à palavra mães, seguida do número conforme a 

sequência cronológica de realização das entrevistas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As mães entrevistadas estão na faixa etária entre 16 e 29 anos, sendo que quatro 

afirmaram possuir dois filhos e as demais apenas um; a idade dos filhos variou de quatro 

meses a um ano e 11 meses; quatro completaram o ensino médio; cinco possuem vínculo 

empregatício formal. A renda familiar mensal, em média, é de dois salários-mínimos. Quando 

questionadas em relação ao acompanhamento do pré-natal, quatro afirmaram ter feito com a 

enfermeira da USF onde levam o filho para a consulta de enfermagem. 

A análise das entrevistas resultou na construção das seguintes categorias temáticas: 

vínculo a partir da relação de amizade e apoio; diálogo potencializando a construção do 

vínculo; e influência da fragilidade do vínculo na consulta à criança. 

 

Vínculo a partir da relação de amizade e apoio 

De acordo com os depoimentos, existe vínculo entre as mães de crianças menores de 

dois anos e as enfermeiras na consulta de enfermagem na APS, destacando uma relação mais 

do que profissional, envolvendo amizade, confiança e apoio. 

A enfermeira é quase uma amiga, ela me deixa à vontade quando eu venho aqui. [...] é uma 

relação quase de amizade mesmo, confio muito na consulta dela (M1). 

 

[...] é uma relação de amizade, ela conhece nossa família, nossos problemas, é mais do que 

uma enfermeira, é uma amiga mesmo. [...] Eu tenho um vínculo muito bom com a enfermeira, 

confio muito no cuidado dela, no que ela fala, é mais do que uma relação de enfermeira, a 

considero amiga da família (M6). 

 

 O vínculo pode ser compreendido como uma relação interpessoal, estabelecida ao 

longo do tempo entre usuário e profissional de saúde, caracterizada por confiança e 

responsabilidade. A Política Nacional de Atenção Básica destaca o vínculo entre as equipes 

de APS e a população adscrita como um dos princípios deste nível de atenção
(10)

.  

O modo como a consulta de enfermagem é apreendida pelas usuárias é diretamente 

relacionado com a atitude proativa das enfermeiras ao longo do atendimento. A 
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disponibilidade, atenção, apoio e resolutividade são estratégias valorizadas pelas mães na 

relação com a enfermeira. 

Ela é muito paciente e está sempre pronta a nos ajudar (M6). 

 

[...] eu vinha sempre aqui só para ela me ajudar, às vezes, nem era dia agendado para a 

consulta. Ela é muito compreensiva, entende o lado da gente, resolve o problema da gente de 

um jeito, a nossa realidade [...] e isso é muito bom para gente que não tem muita condição 

financeira (M1). 

 

[...] eu gosto de vir aqui, me sinto segura, porque sei que se aparecer algum problema a 

enfermeira vai achar e me ajudar (M7). 

 

 Este resultado é condizente com estudo
(11)

 realizado com 30 acompanhantes em 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) na cidade de São Paulo, o qual apontou que, para os 

usuários, uma boa ou satisfatória consulta ocorre em clima de atenção, carinho, interesse, 

igualdade no atendimento e diálogo, destacando as relações interpessoais como foco principal. 

Uma boa consulta é resolutiva, porque fornece respostas às dúvidas e garante uma situação de 

confiança. A confiança na avaliação e no interesse do profissional em cuidar da criança é 

determinante da confiança em seu diagnóstico e tratamento, o que provavelmente contribuirá 

para o estabelecimento de uma relação com vínculo. 

Para que o vínculo seja estabelecido, segundo as participantes do estudo, o foco do 

cuidado deve ser ampliado para a mãe e a família da criança, fazendo com que se sintam parte 

desse processo, entendendo como completa e eficaz a atenção prestada pela enfermeira na 

consulta. Percebe-se, assim, uma maior confiança no trabalho exercido pela profissional, com 

consequente reconhecimento desta como responsável pelo cuidado à criança e sua família. 

[...] ela faz toda a parte de enfermeira, examina, faz as perguntas, mas também se importa 

com meu filho, comigo e minha família. Dá para perceber que ela se sente responsável pelos 

cuidados dos meus filhos e isso me passa segurança. [...] Na consulta ela também se importa 

comigo, então me sinto envolvida no cuidado dela também (M6). 

 

As mães demonstraram preocupação coma qualidade do cuidado destinado aos seus 

filhos, mas também valorizaram a atenção direcionada a elas. Como são as principais 
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cuidadoras, é necessário um cuidado focado para além da criança, abrangendo não só a mãe, 

mas toda a família.  

 Uma das ações realizadas pelas enfermeiras e consideradas pelas mães como 

construtora de uma relação com vínculo satisfatório é o acompanhamento dessas mães desde 

o pré-natal. 

Ela me acompanha desde o pré-natal, então, ela já me conhece, conhece a minha história e a 

dos meus filhos, quando chego, ela pergunta pela minha família toda [...] (M1).  

 

[...] mas já quando eu estava grávida, a enfermeira me orientou sobre a importância de trazer 

ele para a puericultura (M2). 

 

Ao reforçar a importância do acompanhamento da criança após o nascimento desde a 

gestação, nas consultas de pré-natal, cria-se mecanismos para a formação do vínculo e 

confiança. Estudo
(12)

 realizado com enfermeiros da APS no estado do Paraná evidenciou que 

ações de caráter preventivo com as mães, ainda durante a gestação, facilitam a construção do 

vínculo entre o profissional e a mãe e cria espaços para o diálogo aberto, contribuindo para a 

adesão às orientações e à continuidade da assistência após o parto.  

Os discursos evidenciaram também a competência profissional como determinante 

para estabelecer um elo de confiança entre as enfermeiras e as mães, uma vez que estas estão 

confiando seus filhos aos cuidados de uma profissional, necessitando estarem seguras da 

assistência prestada.  

Confio muito nela, ela é competente e é uma pessoa maravilhosa. [...] porque tenho muitas 

dúvidas, e ela é a melhor pessoa para me ajudar (M3).  

 

Minha filha é muito importante, preciso confiar na pessoa que vai me ajudar a cuidar dela. 

[...] a enfermeira me dá segurança para confiar e seguir as orientações dela (M7). 

 

[...] todas as vezes que vim falar com ela saí satisfeita (M1). 

 

Pesquisa
(13) 

realizada com enfermeiras que atuavam na ESF de João Pessoa-PB, a fim 

de avaliar as dificuldades e as facilidades enfrentadas pelos enfermeiros durante o processo de 

implementação dos conhecimentos adquiridos em um programa de capacitação em vigilância 
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do desenvolvimento infantil, concluiu que as mães que eram pouco assíduas à consulta 

passaram a levar seus filhos com mais frequência para a puericultura. Nesse caso, as mães 

perceberam que as enfermeiras estavam atendendo a criança de maneira sistemática, 

conforme aprendido na capacitação.  

 O acolhimento e o vínculo se mostraram decisivos na relação profissional/usuário na 

atenção à saúde na ESF em busca de novos modos de produzir saúde. A partir de estratégias 

identificadas, como disponibilidade, resolutividade, competência profissional e ampliação da 

atenção a toda a família, é possível construir uma relação formada por elos que ultrapassam a 

barreira profissional, abrangendo sentimentos de amizade, confiança e apoio. É importante 

que esta relação formada a partir do vínculo propicie o cuidado integral, por democratizar e 

horizontalizar as práticas em saúde.  

 

Diálogo potencializando a construção do vínculo 

Entre as ações realizadas pelas enfermeiras ao longo da consulta de enfermagem à 

criança, o diálogo apareceu nos depoimentos como principal meio pelo qual as mães 

percebem maior proximidade e confiança junto ao profissional. O modo como a enfermeira se 

mostra disponível para escutar e orientar as mães, é um fator que interfere diretamente no 

relacionamento delas. 

[...] e uma coisa que gosto é o jeito dela falar, ela é bem calma, bem compreensiva, chega dá 

vontade de vir aqui sempre (M1). 

 

[...] explica tudo direitinho, o que estou fazendo certo e errado e me orienta tudo com calma, 

sem pressa, e eu sempre entendo e faço em casa (M3). 

 

Uma relação harmoniosa com a enfermeira, baseada na confiança no profissional que 

acompanha a criança, proporciona segurança e autonomia da mãe para cuidar do filho. 

Estudo
(12)

 realizado com enfermeiras da APS evidenciou que, além da busca pela organização 

do processo de trabalho voltado para o acolhimento, formação de vínculo, escuta e diálogo, o 
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incentivo para a corresponsabilidade e a autonomia do usuário, como sujeito ativo na 

promoção de sua saúde, também facilita o desenvolvimento do programa na unidade. 

Esse aspecto é corroborado por outros autores
(14)

, ao afirmarem que, quando o 

enfermeiro e o paciente estabelecem e mantêm uma relação definida por percepções mútuas e 

havendo educação em saúde, certamente as mães terão maior entendimento e motivação para 

realizar aquilo que foi recomendado pelo profissional de saúde. 

Diante de uma relação com vínculo e confiança na enfermeira, é possível perceber que 

as mães se sentem à vontade na consulta de puericultura para falar sobre problemas 

relacionados com toda a família, e não só com o filho. 

[...] Às vezes estou com um problema em casa que nem é relacionado a ele [filho], mas ela 

[enfermeira] me escuta mesmo na consulta do meu filho (M2). 

 

[...] a gente entra para consulta se sente à vontade para falar tudo, sem pressa (M7). 

 

[...] ela ouve tudo que eu falo e me orienta, responde tudo que eu pergunto (M5). 

 

Promover a saúde da criança implica agir/intervir no contexto familiar. Essa 

aproximação é reconhecida como experiência positiva e diferenciada no cuidado à criança. É 

condição que permite ao profissional se deslocar para o cotidiano da família e da comunidade 

e, assim, eleger estratégias compatíveis com a realidade das crianças sob seus cuidados. 

Parece ampliar e potencializar o papel do profissional na saúde da criança por oportunizar um 

espaço de diálogo entre a família e o profissional favorecendo o relato de problemas, 

dificuldades e limitações no e para o cuidado
(15)

.  

O cuidado à criança, portanto, deve ser orientado para a família, entendida e percebida 

a partir de seu ambiente físico, social e cultural. Essa atitude vem possibilitando, aos 

profissionais, compreensão ampliada do processo saúde/doença e de intervenções que vão 

além das práticas curativas.  

Dessa forma, acredita-se que a escuta sensível é um dos pilares norteadores no 

estabelecimento do vínculo, já que é por meio dela que os profissionais do serviço conhecem 
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as necessidades dos usuários e podem desenvolver o diálogo e o cuidado de forma eficaz e 

orientada
(16)

. Outro fator relacionado à formação do vínculo é o cuidado individualizado e 

abrangente à realidade vivenciada no cotidiano da família. A escuta e o diálogo que respeitem 

essas premissas e uma relação isenta de julgamentos determinam uma afinidade positiva. 

Ela escuta nossos problemas, com calma, sem apressar, compreende o nosso lado, nossa 

realidade, não julga nossas atitudes (M2). 

 

[...] ela depois faz as orientações e, se não entendo, ela repete, repete, até eu entender. [...] 

Ela nos ouve com calma, é compreensiva, e não faz julgamento, porque ninguém é perfeito, às 

vezes por não saber mesmo, fazemos algo errado, e não tenho medo de falar a ela, porque sei 

que ela vai me orientar a melhor forma de fazer (M7). 

 

Quando a enfermeira mostra disponibilidade em ouvir e valoriza o diálogo durante a 

consulta de enfermagem, as mães conseguem expressar mais facilmente suas dúvidas e 

necessidades. Constata-se, portanto, a importância da comunicação na consulta de 

enfermagem no contexto da atenção básica, pois esse instrumento propicia o estabelecimento 

de vínculo e confiança, além de proporcionar uma assistência capaz de produzir saúde, 

autonomia e corresponsabilização na promoção de maior qualidade de vida
(17)

. 

 Valorizar a escuta e o diálogo são atitudes que demonstram a vontade de perceber, 

conhecer e compreender o outro nas suas necessidades e sofrimentos, nas suas alegrias, nas 

fragilidades, mas, especialmente, naquilo que ele traz de melhor e de maior, que são as 

fortalezas, entendidas aqui como habilidades para cuidar de si e da criança. E isso apresenta-

se como fundamental no cuidado, pois compreendemos que cuidar da criança é sempre uma 

ação de cooperação e articulação entre profissional, mãe e família
(18)

. 

 

Influência da fragilidade do vínculo na consulta à criança 

 O estabelecimento de uma relação com vínculo entre as enfermeiras e as mães 

interfere diretamente na procura destas pela consulta de enfermagem à criança. Os relatos a 

seguir demonstram falta de vínculo entre algumas entrevistadas e enfermeiras das USF, 

fazendo referência à relação entre elas como sendo apenas profissional.  
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Gosto dela, mas não acho que tenho um vínculo forte com ela, só profissional mesmo (M3). 

 

Não tenho essa relação de intimidade. Confio nela como enfermeira, então minha relação 

com ela só envolve isso (M4). 

 

Com a enfermeira tenho mais uma relação profissional, acho sim que se minha relação com 

ela fosse mais íntima, mais de amizade, como era com a outra, eu viria mais (M5). 

 

A busca pelo serviço ocorre na presença de confiança na experiência do profissional 

competente para o atendimento, influenciando fortemente a escolha pela unidade a ser 

procurada. Estudo afirma que, na ausência do vínculo, as mães-cuidadoras costumam procurar 

o serviço de saúde para atendimento das crianças apenas diante de sinais ou sintomas clínicos, 

e não para promover saúde e prevenir doenças
(16)

.  

Na relação estabelecida entre as mães e enfermeiras, é essencial que a opinião materna 

seja levada em consideração, tendo em vista que elas acompanham diariamente a criança e, 

por isso, deve ser entendida e valorizada.  

 

[...] a mãe, ela fica o dia todo com a criança, conhece o filho melhor do que qualquer um, 

então nossa opinião deveria ser importante. [...] Acho que falta ela perguntar sobre mim, eu 

sinto falta disso. Sinto falta dela nisso, de me envolver na consulta (M4). 

 

Acho também que ela podia perguntar mais minha opinião (M5). 

 

Ouvir o usuário desperta nele um sentimento, de que é importante, aumentando a 

confiança no profissional e, o que favorece a formação do vínculo. O atendimento de 

qualidade também faz com que a pessoa que está procurando assistência sinta que seus 

direitos de cidadão estão sendo garantidos e respeitados
(19)

. 

É importante valorizar a mãe como cuidadora da criança, visto ser ela a maior aliada 

do profissional na promoção da saúde e prevenção de agravos. Deve-se, assim, considerar a 

opinião dela sobre a saúde dos seus filhos e orientá-la, capacitando-a para a autonomia no 

cuidar.  
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A literatura ressalta ainda que os pais são bons observadores e detectores das 

deficiências de seus filhos, mostrando uma alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo 

da sua opinião na detecção de problemas no desenvolvimento dos mesmos
(6)

. 

 Uma relação com vínculo, baseada na confiança, interfere diretamente na procura da 

mãe à unidade de saúde, especialmente para a consulta de enfermagem. Por outro lado, a 

ausência de um bom relacionamento distancia as mães da busca pelo acompanhamento dos 

seus filhos na APS pela enfermeira. 

[...] se eu tivesse um vínculo com ela eu viria aqui com mais vontade, venho porque é o jeito, é 

importante para ele e só (M4). 

 

[...] não posso confiar os cuidados dos meus filhos a uma pessoa que não tenho uma boa 

relação, que não confio (M6). 

 

 Resultados semelhantes foram encontrados em uma pesquisa realizada com 

acompanhantes de crianças em UBS, a qual evidenciou que, por não estarem satisfeitas com o 

atendimento do profissional à criança, as mães/cuidadoras afirmaram só procurar pelo 

atendimento em caso de doença da criança, nos serviços de emergência, preferindo usar o 

convênio privado de saúde
(10)

. 

O estabelecimento de vínculo entre o profissional de saúde e o usuário tem potencial 

para garantira continuidade da assistência com a responsabilização dos profissionais e da 

unidade de saúde, sobre a saúde integral da criança e sobre os problemas colocados, até a sua 

completa resolução e assistência integral. Reflete uma abordagem global da criança, 

contemplando todas as ações de saúde adequadas para prover resposta satisfatória na 

produção do cuidado
(20)

. 

O incentivo à participação da família na atenção à criança, mantendo-a informada 

sobre os cuidados e problemas de saúde, bem como nas propostas de abordagem e 

intervenções necessárias, é direito de todo cidadão e potencial de qualificação e humanização 

da assistência. As relações estabelecidas entre o enfermeiro e as mães de crianças interferem 

na busca à consulta de enfermagem aos lactentes, portanto construir um relacionamento com 
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vínculo e confiança é determinante para garantir a continuidade do cuidado a estes nos 

serviços de atenção primária à saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo possibilitou identificar, sob a perspectiva materna, a 

existência de vínculo entre enfermeiros e mães de crianças menores de dois anos na consulta 

de enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Os dados evidenciaram que o estabelecimento 

do vínculo influencia positivamente na procura da mãe pelo acompanhamento da criança na 

consulta de enfermagem, porém ainda existem fragilidades na formação do vínculo entre a 

enfermeira e as mães. 

Constataram-se avanços nessa relação sendo que, para muitas mães, foi além de um 

relacionamento profissional, com presença de afeto, apoio e amizade. As mães demonstraram 

estar cientes da importância do acompanhamento da criança de forma sistemática e contínua, 

deixando evidente que, na presença do vínculo, isso é possível acontecer de maneira 

satisfatória.  

Frente aos resultados, é necessário qualificar os enfermeiros para o atendimento à 

criança, por meio da educação permanente, no sentido de sensibilizá-los para a importância da 

formação de vínculo com as mães de crianças usuárias de suas unidades, garantindo-lhes um 

melhor acompanhamento e cuidado.  

Por fim, o vínculo e a confiança foram identificados como desafios na construção do 

cuidado integral e humanizado, além de serem elementos fundamentais para a gestão e a 

avaliação de serviços de saúde. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo pesquisou a existência de vínculo entre enfermeiras e mães de crianças 

menores de dois anos na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde, analisando 

como ele afeta a procura da mãe pelo acompanhamento da criança no serviço de saúde. 

Os resultados obtidos mostraram que, tanto para as enfermeiras quanto para as mães 

entrevistadas, existe vínculo entre elas, e este permite uma relação que vai além da 

profissional, baseada na confiança, amizade, apoio e respeito.  

A partir dos depoimentos das enfermeiras, foram identificadas facilidades e 

dificuldades enfrentadas na construção do vínculo. O tempo de convivência, o olhar ampliado 

do “cuidar” da enfermagem, a valorização do papel das mães como principais cuidadoras e a 

competência profissional foram relatadas como aspectos positivos.  

Foi destacado o cuidado ampliado, direcionado não só à criança, mas a toda sua 

família, dentro do contexto onde ela está inserida, como ação fundamental no processo de 

trabalho da enfermagem. Para as mães das crianças que são acompanhadas nas unidades de 

saúde, a disponibilidade, a resolutividade e o foco de atenção ampliado a toda a família são 

estratégias bem interpretadas, que garantem uma relação mais afetiva.  

Outro fator destacado foi o quanto é importante a participação ativa e de qualidade de 

toda a equipe das unidades de saúde da família, o que pode garantir a efetividade da atenção 

básica como porta de entrada dos serviços de saúde e afiliação das mães ao serviço.  

 Como dificuldades nesse processo, foram destacadas: a demanda elevada de 

atendimentos da enfermagem nas unidades de saúde da família, uma vez que as enfermeiras 

são responsáveis por assistir uma grande quantidade de famílias, e ainda possuem funções de 

gestão dentro dessas unidades, o que, por muitas vezes, sobrecarregam-na, e isso é sentido 

pelos usuários.  

A ausência de assiduidade e a resistência de muitas mães em seguir as orientações 

repassadas pelas enfermeiras durante a consulta de enfermagem também foram pontos 

negativos identificados, o que reforça a importância da educação em saúde, que deve ser 

repensada e valorizada como uma tecnologia de trabalho, que revela diferentes processos de 

agir em saúde. Esta pode ser considerada uma das principais ações de promoção da saúde e 

deve ser usada como princípio fundamental das ações exercidas pelos profissionais que atuam 

na atenção primária à saúde.  

O diálogo foi identificado como a principal estratégia a ser utilizada pelas enfermeiras 

pesquisadas, visando estabelecer uma relação com vínculo e confiança. A forma como essa 
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comunicação acontece é determinante na relação que está sendo construída entre as 

enfermeiras e as mães das crianças. Uma escuta sensível, com uma linguagem apropriada ao 

entendimento dos usuários, isenta de pré-julgamentos, garante um diálogo qualificado e 

satisfatório.  

Conclui-se que o estabelecimento do vínculo interfere na procura da mãe da criança 

pelo acompanhamento na consulta de enfermagem e que uma boa relação garante uma melhor 

assiduidade das mães, o que auxilia na continuidade do cuidado, fator importante na APS. Na 

ausência do vínculo, as mães demonstraram não dar importância em buscar o 

acompanhamento dos seus filhos junto às enfermeiras. 

A partir de uma relação afetiva, com vínculo e confiança, as usuárias são incentivadas 

a participar do processo do cuidado, suas opiniões são entendidas e valorizadas, e a mãe é 

vista como principal cuidadora. Com isso, elas se sentem parte da assistência à criança e são 

instigadas a seguir o acompanhamento e as orientações no ambiente domiciliar, beneficiando, 

assim, suas crianças.  

Perceberam-se também avanços na relação entre enfermeiras e mães, a qual se 

mostrou, em muitos casos, ir além de um relacionamento profissional, com presença de afeto, 

apoio e amizade, o que foi relatado por muitas mães. Essas demonstraram estar cientes da 

importância do acompanhamento da criança de forma sistemática e contínua e deixaram 

evidente que, na presença do vínculo, isso é possível acontecer de maneira satisfatória. 

A partir do que foi levantado, portanto, reafirma-se a necessidade de oferecer espaços 

de reflexão de forma permanente aos trabalhadores da saúde, a fim de que a equipe possa ser 

ouvida em sua demanda. Frente aos resultados deste estudo, observou-se a necessidade de 

qualificação permanente dos enfermeiros para o atendimento à criança, no sentido de 

sensibilizá-los para a importância da formação de vínculo com as mães de crianças usuárias 

de suas unidades e, assim, do fortalecimento desses vínculos com as mães, com consequente 

possibilidade de efetivar a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil. 

Sugerimos que novos estudos sejam realizados acerca da temática, preferencialmente 

com observação direta do processo de trabalho das enfermeiras, a fim de avaliar, de forma 

efetiva, as ações do enfermeiro durante a consulta de criança menor de dois anos e o vínculo 

das mães com os profissionais.  

Por fim, o vínculo e a confiança foram identificados como desafios na construção do 

cuidado integral à criança e sua família, além de serem elementos de grande relevância para a 

gestão e a avaliação de serviços de saúde. 
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Apêndice A- Roteiro de Entrevistas – Enfermeiras 

 

Roteiro de entrevista - Enfermeiras 

 

Identificação da entrevista:     

DATA: 

Unidade de Saúde:  

 

I) IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:  

Idade:                   Sexo:  

Há quanto tempo trabalha como Enfermeira do Programa de Saúde da Família:  

Há quanto tempo trabalha nesta Unidade de Saúde da Família:  

 

II) QUESTÕES NORTEADORAS: 

 

1. Como é o seu processo de trabalho com as mães no atendimento à criança?  

2. Como é sua relação com as mães das crianças que você acompanha nesta USF?  

3. Há formação de vínculo na sua relação com as mães das crianças que você 

acompanha?  

4. Em sua opinião, como o vínculo interfere na procura da mãe pela consulta de 

enfermagem de acompanhamento da criança? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Apêndice B- Roteiro de Entrevistas - Mães 

 

Roteiro de Entrevista - Mães 

 

Identificação da entrevista:        

DATA: 

Unidade de Saúde: 

 

I) IDENTIFICAÇÃO: 

 

Nome:  

Idade:            Sexo:                   Escolaridade:  

Parentesco com a criança:  

Trabalha fora de casa:            Renda mensal:  

Quantos filhos atualmente, incluindo este?  

Idade da criança:                  Sexo da criança: 

Realizou pré-natal nesta unidade, com essa enfermeira?  

 

II) QUESTÕES NORTEADORAS: 

1. O que você pensa sobre o cuidado à sua criança nesta USF?  

2. Como é sua relação com a enfermeira desta USF, que realiza o acompanhamento do 

seu filho?  

3. Como está o seu vínculo com a enfermeira?  

4. Em sua opinião, esse vínculo interfere na sua procura pela consulta de enfermagem? 
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Apêndice C- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 Esta pesquisa é o Vínculo na consulta de enfermagem a criança menor de dois anos na 

atenção primária à saúde, e está sendo desenvolvida por: Polianna Formiga Rodrigues, 

mestranda da Pós-Graduação de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob 

orientação da Profª. Drª. Altamira Pereira da Silva Reichert. 

Os objetivos do estudo são: Identificar a existência de vínculo entre enfermeira e mãe 

de crianças menores de dois anos na consulta de enfermagem na Atenção Primária à Saúde; e 

Analisar como o vínculo afeta a procura da mãe para o acompanhamento da criança na 

consulta de enfermagem.  

Solicitamos a sua colaboração para entrevista, que será gravada. Informamos que esta 

não oferece riscos à saúde, nem qualquer meio de discriminação a você. Sua participação é 

voluntária, sendo garantido o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, sem que essa 

decisão o prejudique. Todas as informações obtidas em relação a esse estudo permanecerão 

em sigilo, conforme Resolução 466/12. Os resultados dessa pesquisa poderão ser 

apresentados em congressos ou publicações científicas, porém, sua identidade não será 

divulgada nestas apresentações, nem serão utilizadas quaisquer imagens ou informações que 

permitam a sua identificação. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário 

em qualquer etapa da pesquisa. 

 

AUTORIZAÇÃO 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

João Pessoa, ___/___/___ 

______________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

Contato com o pesquisador responsável: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – 

UFPB, Telefone: 83 32167108, E-mail: poliannaformiga@hotmail.com 

Atenciosamente, 

______________________________________________ 

Pesquisador Responsável 
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Anexo A- Certidão de Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B- Termo de aceite para realização da pesquisa do responsável pelo campo de estudo. 
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Anexo C- Normas da Revista Brasileira de Enfermagem 

 

CATEGORIAS DE MANUSCRITOS 

Pesquisa – Divulgação de pesquisa original e inédita, cujos resultados corroboram 

conhecimento disponível na área, ou ampliam o conhecimento da Enfermagem e/ou da Saúde 

sobre o objeto da investigação. Estão incluídos nesta categoria os ensaios clínicos 

randomizados. Deve conter um máximo de quinze (15) páginas, incluindo resumos e 

referências. 

 

PREPARO DOS MANUSCRITOS 

Aspectos gerais 

Os manuscritos de todas as categorias aceitas para submissão à REBEn deverão ser digitados 

em arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das páginas em papel A4 

(210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New Roman tamanho 12, 

espaçamento de 1,5 pt entre linhas. As páginas devem ser numeradas, consecutivamente, até 

às Referências. O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. O 

itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes para o objeto do 

estudo, ou trechos de depoimentos ou entrevistas. Nas citações de autores, ipsis litteris, com 

até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto; naquelas com mais de três 

linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, 

espaçamento simples entre linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda.  

As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na ordem em que 

forem mencionadas pela primeira vez no texto. Devem ser utilizados números arábicos, entre 

parênteses e sobrescritos, sem espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e 

antecedendo a pontuação da frase ou parágrafo [Exemplo: cuidado(5),]. Quando se tratar de 

citações sequenciais, os números serão separados por um traço [Exemplo: cuidado(1-5);]; 

quando intercaladas, separados por vírgula [Exemplo: cuidado(1,3,5).]. 

Não devem ser usadas abreviaturas no título e subtítulos do manuscrito. No texto, usar 

somente abreviações padronizadas. Na primeira citação, a abreviatura é apresentada entre 

parênteses, e os termos a que corresponde devem precedê-la.  

As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável, não sendo aceitas notas de 

fim nos manuscritos. As ilustrações (tabelas, quadros e figuras – fotografias, desenhos, 

gráficos, etc.), serão numeradas, consecutivamente, com algarismos arábicos, na ordem em 

que forem inseridas no texto, não podendo ultrapassar o número de cinco (5). O(s) autor(es) 
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do manuscrito submetido à REBEn deve(m) providenciar a autorização, por escrito, para uso 

de ilustrações extraídas de trabalhos previamente publicados. 

 

Estrutura do texto 

É recomendável que os artigos de Pesquisa e de Revisão sigam a estrutura convencional: 

Introdução, Revisão da Literatura, Método, Resultados, Discussão e Conclusões, sendo 

necessário, às vezes, incluir subtítulos em alguma(s) dessas seções. Os manuscritos de outras 

categorias podem seguir estrutura diferente. Independentemente da categoria, os manuscritos 

devem conter, na ordem seguinte: 

a) Página de identificação 

É a primeira página do manuscrito e deverá conter, na ordem apresentada, os seguintes dados: 

título do artigo (máximo de 15 palavras) nos três idiomas (português, inglês e espanhol); 

nome do(s) autor(es), indicando, em nota de rodapé, título(s) universitário(s), cargo e função 

ocupados, Instituição a que pertence(m) e à qual o trabalho deve ser atribuído, e endereço 

eletrônico para troca de correspondência. Se o manuscrito estiver baseado em tese de 

doutorado, dissertação de mestrado ou monografia de especialização ou de conclusão de curso 

de graduação, indicar, em nota de rodapé, a autoria, título, categoria (tese de doutorado, etc.), 

cidade, instituição a que foi apresentada, e ano. 

b) Resumo e Descritores 

O resumo e os descritores iniciam uma nova página (a segunda). Independente da categoria do 

manuscrito, o Resumo deverá conter, no máximo, 150 palavras. Deve ser escrito com clareza 

e objetividade, o que, certamente, contribuirá para o interesse do público alvo na leitura do 

inteiro teor do manuscrito. No resumo deverão estar descritos o objetivo, a metodologia, os 

principais resultados e as conclusões, bem como os aspectos novos e mais importantes do 

estudo. O Resumo em português deverá estar acompanhado das versões em inglês (Abstract) 

e espanhol (Resumen). Logo abaixo de cada resumo, incluir, respectivamente, três (3) a cinco 

(5) descritores, keywords e palabras clave. Recomenda-se que o(s) autor(es) do manuscrito 

confirme(m), na página eletrônica da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), se os descritores 

que selecionou(aram) estão incluídos entre os Descritores em Ciências da Saúde - 

DeCS(http://decs.bvs.br). 

c) Corpo do texto 

O corpo do texto inicia nova página (a terceira), em que não devem constar o título do 

manuscrito ou o nome do(s) autor(es). O corpo do texto é contínuo. A REBEn não utiliza o 
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sistema de numeração progressiva das diferentes seções que compõem o corpo do texto do 

manuscrito. 

d) Agradecimentos (opcional) 

Os agradecimentos, quando houver, devem ser colocados antes da lista de referências. O(s) 

autor(es) deve(m) explicitar, além do(s) nome(s) da(s) pessoa(s), a razão para os 

agradecimentos. É recomendável que a(s) pessoa(s) seja(m) informada(s) dos agradecimentos 

que estão sendo feitos a ela(s), e que se obtenha a concordância para inclusão de seu nome 

nessa seção do manuscrito. 

e) Referências 

O número de referências no manuscrito deve ser limitado a vinte (20), exceto nos artigos de 

Revisão. As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser numeradas, 

consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas no texto; e elaboradas de 

acordo com o estilo Vancouver. Exemplos de referências nesse estilo, elaborados e 

atualizados pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (U.S. National Library 

of Medicine – NLM), podem ser obtidos na URL 

<http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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Anexo D- Normas da Revista Gaúcha de Enfermagem 

 

Orientações para os autores 

3 Instruções para os autores 

3.1 Orientações gerais 

Os artigos para publicação devem ser enviados exclusivamente à Revista Gaúcha de 

Enfermagem, sendo permitida sua reprodução em outras publicações mediante autorização do 

Conselho Editorial, devendo, neste caso, constar a citação da publicação original. 

Na Revista podem ser publicados artigos escritos por outros especialistas, desde que o tema 

seja de interesse para a área de Enfermagem. 

Para submeter o manuscrito não é preciso ser assinante da Revista. Contudo, devera ser 

efetuado pagamento das taxas: de submissão (no momento da submissão do artigo); de 

publicação (no momento do aceite do manuscrito para publicação) . 

Ao ser designado para publicação o manuscrito deverá ser transcrito para a versão em idioma 

inglês cuja taxa de serviços deverá ser acordada com a empresa tradutora recomendada pela 

RGE. 

Os manuscritos poderão ser encaminhados em português, espanhol ou inglês. 

A submissão dos artigos deverá ser feita online no site: 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 

 

3.2 Apresentações dos originais 

A redação deve ser clara e concisa, com a exposição precisa dos objetivos. A argumentação 

deve estar fundamentada em evidências bem justificadas. 

Para o preparo do manuscrito, recomenda-se a busca e citação de artigos pertinentes ao tema e 

previamente publicados na literatura científica nacional e internacional, facilitando a 

contextualização, coerência e continuidade para os leitores. 

A Revista não assume a responsabilidade por equívocos gramaticais, e se dá, portanto, o 

direito de decidir quanto a alterações e correções. 

Os trabalhos devem ser encaminhados em Word for Windows, fonte Times New Roman 12, 

espaçamento duplo (inclusive os resumos), com todas as páginas numeradas, configurados em 

papel A4 e com as quatro margens de 2,5 cm. Quando os artigos forem redigidos em 

português devem respeitar o Acordo Ortográfico de 2008. 

Os títulos das seções textuais devem ser destacados gradativamente, sem numeração. O título 

do artigo e resumo deve ser em letras maiúsculas e em negrito 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
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(Ex.: TÍTULO; RESUMO); resumen e abstract em maiúsculas, negrito e itálico 

(ex.: RESUMEN; ABSTRACT); seção primária em maiúscula e negrito 

(ex.: INTRODUÇÃO); e seção secundária em minúscula e negrito (ex.: Histórico). Evitar o 

uso de marcadores ao longo do texto (Ex.: -, *, etc.] e alíneas [a), b), c)...). 

A Revista publica artigos nas seguintes seções: 

Artigos originais: são contribuições destinadas a divulgar resultados de pesquisa original 

inédita. Deve obedecer a seguinte estrutura: Introdução deve apresentar a questão norteadora, 

justificativa, revisão da literatura (pertinente e relevante) e objetivos coerentes com a proposta 

do estudo. Os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de 

seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. Os resultados devem ser descritos 

em sequência lógica. Quando apresentar tabelas e ilustrações, o texto deve complementar e 

não repetir o que está descrito nestas. A discussão, que pode ser redigida junto com os 

resultados, deve conter comparação dos resultados com a literatura e a interpretação dos 

autores. As conclusões ou considerações finais devem destacar os achados mais importantes 

comentar as limitações e implicações para novas pesquisas. Devem obedecer ao limite 

de 4.500 palavras no total do artigo (títulos, resumos, descritores, corpo do artigo, 

ilustrações e 20 referências no máximo); 

  

Os manuscritos devem conter: 

Título: que identifique o conteúdo, em até 15 palavras; 

Resumo: deve ser elaborado conforme a ABNT (NBR 6028/2003 - Resumo: 

apresentação). Em até 150 palavras, elaborado em parágrafo único, sem subtítulo, 

acompanhado de sua versão para o espanhol (Resumen) e para o inglês (Abstract). O primeiro 

resumo deve ser no idioma do trabalho. Os artigos originais devem apresentar um resumo 

contendo: objetivos, método (tipo do estudo, amostra, período e local da pesquisa), resultados 

e conclusões. No caso de artigos de reflexão teórica, a descrição da metodologia poderá ser 

suprimida.   

Descritores: de 3 a 6, que permitam identificar o assunto do trabalho, em Português 

(Descritores), Espanhol (Descriptores) e inglês (Descriptors), conforme os “Descritores em 

Ciências da Saúde” (http://decs.bvs.br), podendo a Revista modifica-los se necessário. Título 

em outros idiomas: apresentá-lo nas versões para o Espanhol (Título) e Inglês (Title) logo 

após os descritores do respectivo idioma. 

Introdução: deve apresentar o problema de pesquisa, a justificativa, a revisão da literatura 

(pertinente e relevante) e os objetivos coerentes com a proposta do estudo. 

http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000427310&loc=2007
http://decs.bvs.br/
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Metodologia: deve apresentar o método empregado - tipo de estudo, referencial teórico do 

estudo e o utilizado para análise dos dados, inclusive os testes estatísticos quando apropriado, 

critérios de inclusão e exclusão de participantes, período do estudo, local do estudo, 

considerações éticas (nº de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa), uso de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e/ou termo de consentimento para uso de dados quando 

apropriado. 

Resultados: devem ser descritos em sequência lógica. Quando forem apresentados em tabelas 

e ilustrações, o texto deve complementar e não repetir o que está descrito nestas. Os 

resultados deverão ser apresentados separados da discussão quando se tratar de artigos 

originais resultantes de estudos com abordagens quantitativas. 

Discussão: deve conter a comparação dos resultados com a literatura e a interpretação dos 

autores. Deve ser redigida junto com os resultados nos estudos qualitativos. 

Conclusões ou Considerações Finais: devem destacar os achados mais importantes, 

comentar as limitações e as implicações para novas pesquisas e para o corpo de conhecimento 

na Enfermagem/Saúde. 

Referências: devem ser apresentadas no máximo 20 referências para os artigos originais e 15 

para as reflexões. Não há limite máximo para as revisões sistemáticas. Devem ser atualizadas 

(últimos cinco anos); sendo aceitáveis fora desse período no caso de constituírem referencial 

fundamental para o estudo. No caso de teses e dissertações, recomenda-se que sejam 

utilizados preferencialmente os artigos oriundos das mesmas. 

Devem ser digitadas em espaço simples e separadas por um espaço simples. Utiliza-se nesta 

seção “Referências” e não “Referências bibliográficas”. A lista de referências deve ser 

composta por todas as obras citadas, numeradas de acordo com sua ocorrência no corpo do 

texto. Deve-se utilizar o estilo de referências Vancouver, do InternationalCommitteeof 

Medical JournalEditors (ICMJE), atualizado em 2009, e adaptado pela RGE (ver exemplos 

de referências). Os títulos dos periódicos devem ser abreviados de acordo com o Portal de 

Revistas Científicas em Ciências da Saúde (BIREME), disponível no endereço: 

http://portal.revistas.bvs.br/ . Para os periódicos que não se encontram nessa listagem, 

poderão ser utilizadas como referência as abreviaturas do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas do IBICT, CCN, disponível em:http://ccn.ibict.br/busca.jsf. 

Citações: devem ser apresentadas no texto de acordo com o sistema numérico, com os 

números correspondentes entre parênteses e sobrescritos, sem espaço entre a palavra e o 

número da citação. Não deve ser mencionado o nome dos autores, excluindo-se expressões 

como: “Segundo...,   De acordo com...”. Quando se tratar de citação sequencial, devem-se 

http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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separar os números por hífen e, quando intercaladas, devem ser separadas por vírgula. Em 

caso de transcrição de palavras, frases ou parágrafo com palavras do autor (citação direta), se 

deve utilizar aspas iniciais e finais na sequência do texto. Recomenda-se a utilização criteriosa 

deste recurso (ABNT 10520/2002).  

Exemplos: 

Pesquisas apontam que...
(1-4)

. 

Alguns autores acreditam que...
(1,4,5)

. 

“[...] e nos anos seguintes o mesmo se repetiu”
(7)

. 

Os manuscritos podem ainda conter: 

Depoimentos: são frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa. Não utilizar aspas e 

observar a seguinte estrutura: recuo do parágrafo (1,25 cm), fonte tamanho 11, em itálico, 

espaçamento simples, com sua identificação entre parênteses, codificada a critério do autor, e 

separadas entre si por um espaço simples. Supressões devem ser indicadas pelo uso das 

reticências entre colchetes “[...]”, e as intervenções dos autores ao que foi dito pelos 

participantes do estudo devem ser apresentadas entre colchetes. 

Ilustrações: poderão ser incluídas até cinco (gráficos, quadros e tabelas), em preto e branco, 

conforme as especificações a seguir: 

- Gráficos e quadros: devem ser apresentados conforme ABNT (NBR 6022/2003 - 

Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – 

Apresentação); 

- Tabelas: devem ser apresentadas conforme IBGE – Normas de Apresentação Tabular, 

disponível em:http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/normastabular.pdf; 

- Demais ilustrações: apresentadas conforme ABNT (NBR 6022/2003 - Informação e 

documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

Símbolos, abreviaturas e siglas: conforme ABNT (NBR 6022/2003 - Informação e 

documentação - Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação). 

Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras. 

Deve ser evitada a apresentação de apêndices (elaborados pelos autores) e anexos (apenas 

incluídos, sem intervenção dos autores). 

 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/normastabular.pdf

