
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

 

 

 

 

 

SIMONE SOARES DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DA CRIANÇA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA-PB 

2014 



 
 

SIMONE SOARES DAMASCENO 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

DA CRIANÇA  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem, do Centro de 

Ciências da Saúde, da Universidade Federal da 

Paraíba como requisito parcial para obtenção 

do título de Mestre em Enfermagem. 

 

Linha de pesquisa: Políticas e Práticas do 

Cuidar em Enfermagem e Saúde. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Neusa Collet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA-PB 

2014 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D155a      Damasceno, Simone Soares.  

               Avaliação da orientação à atenção primária à saúde 

da criança / Simone Soares Damasceno.-- João Pessoa, 

2014. 

     138f. : il.                        

     Orientadora: Neusa Collet 

     Dissertação (Mestrado) – UFPB/CCS 

     1. Enfermagem. 2. Políticas e práticas de enfermagem. 

3.Atenção primária à saúde. 4. Enfermagem - avaliação de 

serviços. 5. Saúde da criança.                                                                                                                  

           

    

   

    UFPB/BC                                                             CDU: 616-



 
 

SIMONE SOARES DAMASCENO 

 

 

AVALIAÇÃO DA ORIENTAÇÃO À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA 

CRIANÇA  

 

Dissertação submetida à Banca Examinadora Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), como parte dos requisitos necessários à obtenção 

do grau de Mestre em Enfermagem, inserida na linha de pesquisa: Políticas e Práticas do 

Cuidar em Enfermagem e Saúde. 

 

Aprovada em________ de__________________de 2014 

 

Banca Examinadora 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Neusa Collet – Orientadora 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Altamira Pereira da Silva Reichert – Examinadora Interna 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso – Examinadora Externa 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 

 

______________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Jordana  de Almeida Nogueira – Examinadora Suplente 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A realização deste trabalho não teria sido possível sem a presença daqueles que 

estiveram ao meu lado, encorajando-me nos momentos mais difíceis, estendendo-me a 

mão nas angústias e compartilhando tristezas e alegrais. Minha gratidão, 

admiração e respeito: 

 

A Deus, o autor da vida, a quem rendo minha gratidão eterna, por nunca ter 

soltado a minha mão ao longo dessa caminhada. 

 

Aos meus pais, Fátima e Leônidas Damasceno, minha base, rochedo e fortaleza, 

vocês são o meu incentivo, fonte de amor maior, carinho e cuidado. Essa vitória 

dedico a vocês. 

 

Ao meu marido Samuel, amor da minha vida, meu companheiro, por acreditar em 

meus sonhos, acolher minhas dores, incentivar-me a seguir em frente, por sua 

generosidade, compreensão e carinho em todos os momentos e principalmente 

quando precisei estar ausente.  

 

À minha amada irmã Sarah, melhor amiga, conselheira, meu exemplo, por todo 

incentivo, carinho e amizade, encorajando-me a prosseguir, mostrando-me que sou 

mais forte do que imagino.  

 

À minha orientadora, Profª Neusa, por sua competentíssima orientação, maturidade 

e exemplo de profissional, por me deixar como legado seu rigor e dedicação ao 

ensino, à pesquisa e assistência de enfermagem. 

 

À minha coorientadora Profª Simone Coutinho, que desde a graduação é um exemplo 

de profissional para mim, por generosamente ter se colocado como minha colega, 

compartilhando os anseios e saberes na realização deste trabalho. 

 

Às queridas Profªs Altamira Reichert e Beatriz Toso, pelas valiosas contribuições a 

esta pesquisa.   

 



 
 

A Profª Kenya, minha “mãe” na pesquisa, por sua paciência ao me ensinar a dar os 

primeiros passos, por seu exemplo de enfermeira e por me conduzir a Profª Neusa. 

Carrego-te no coração. 

 

A Profª Elenice, um exemplo de professora e amiga, por sempre ter se colocado à 

minha disposição, por sua generosa parceria ao longo do mestrado, e por ter 

organizado a coleta de dados. 

 

À colega e companheira de pesquisa Juliane Pagliari, por sua generosidade e doação 

ao projeto multicêntrico, por me ajudar a compreender o método e mais, por sua 

amizade e compreensão mesmo não me conhecendo pessoalmente. 

 

Às queridas alunas de iniciação científica, Adrielly Luênia, Alane, Larissa, Rafaela, 

Sarah, Suênia e Vanessa Dativo pela parceria na realização da coleta de dados. 

 

Aos familiares das crianças que aceitaram participar da pesquisa, auxiliando na 

produção do conhecimento em saúde. 

 

Aos meus amigos e irmãos João Paulo e Susyane, pela presença constante, incentivo 

diário e orações em meu favor. 

 

Às amigas Thaysa Thatyana e Kátia Karine, vocês mesmo longe estiveram ao meu 

lado, encorajando-me a concluir este trabalho. 

 

Às companheiras e amigas de pós-graduação, Gabriela Lisieux, Séfora Luana, 

Débora César, Vanessa Nóbrega e Daiane Medeiros, as responsáveis pelos melhores 

abraços e sorrisos ao longo desse mestrado, jamais esquecerei todo apoio que recebi de 

vocês, minhas amigas.  

 

Aos amigos Luiz Pedro, Clécia e Adassa pela acolhida em João Pessoa sempre que 

precisei. Seus lares e corações sempre estiveram receptivos à minha chegada. 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES, pelo 

apoio financeiro. 



 
 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à 

beira-mar, divertindo-me em descobrir uma pedrinha 

mais lisa ou uma concha mais bonita que as outras, 

enquanto o imenso oceano da verdade continua misterioso 

diante de meus olhos”.  

Isaac Newton 



 
 

RESUMO 

DAMASCENO, S. S. Avaliação da Orientação à Atenção Primária à Saúde da Criança. 

2014. 138f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem – Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2014. 

 

A presença dos atributos da Atenção Primária à Saúde qualificam os serviços de atenção 

básica garantindo maior efetividade das ações desenvolvidas. O objetivo geral foi avaliar o 

grau de orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na Estratégia Saúde da Família e os 

específicos identificar a presença e a extensão dos atributos da Atenção Primária relacionados 

à saúde da criança; verificar a associação entre características do usuário e a qualidade da 

atenção em saúde da criança na Estratégia Saúde da Família; e analisar a efetividade do 

cuidado à saúde da criança por meio da associação entre os atributos da Atenção Primária. 

Estudo avaliativo, transversal de abordagem quantitativa. Participaram 344 familiares de 

crianças em Unidades de Saúde da Família. A coleta de dados ocorreu no período de outubro 

de 2012 a janeiro de 2013 utilizando-se o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária 

versão criança e um instrumento estruturado para coleta dos dados sociodemográficos das 

famílias. Os dados foram analisados a luz da estatística descritiva, distribuição de frequências 

absolutas/relativas, cálculo de médias e construção dos escores para os atributos mensurados, 

seguindo as orientações contidas no manual do instrumento divulgado pelo Ministério da 

Saúde. No intuito de analisar a associação entre variáveis foram empregados testes estatísticos 

univariados e adaptação de um modelo de regressão logística. O estudo seguiu as orientações 

da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, obteve parecer favorável do Comitê 

de ética em Pesquisa nº 044/2012 e CAAE nº 01295412.2.1001.0107. Verificou-se escores 

elevados para os atributos acesso em seu componente processual, utilização e 

longitudinalidade, os quais evidenciam que o serviço é referência para o atendimento infantil 

e vem sendo utilizado como fonte regular de atenção. A longitudinalidade é favorecida pela 

existência de um sistema de informação adequado, componente estrutural da coordenação. No 

entanto, observou-se comprometimento da dimensão estrutural do acesso-acessibilidade, do 

atributo integralidade em ambas as dimensões avaliadas - serviços disponíveis e serviços 

prestados, consequentemente resultaram a baixa orientação familiar e comunitária. Das 

características do usuário associadas à avaliação satisfatória do serviço sobressaiu-se o grau 

de afiliação, o qual se apresentou como possibilidade para uma melhor avaliação da Estratégia 

Saúde da Família. Registra-se que, provavelmente o vínculo é o fator relacionado à avaliação 

satisfatória, pois fornece condições favoráveis à oferta dos atributos mensurados. Esse 

resultado reforça a importância do vínculo para qualidade dos serviços de atenção primária na 

saúde da criança. Conclui-se que a Estratégia Saúde da Família ainda não está orientada à 

Atenção Primária à Saúde da criança no contexto investigado, mas caminha na direção de 

alcançar patamares satisfatórios para os atributos avaliados, destacando-se a necessidade de 

melhorar aspectos de estrutura e processo do serviço, especialmente relacionados aos 

atributos acesso-acessibilidade e integralidade, além dos atributos derivados orientação 

familiar e comunitária, no sentido de qualificar as ações desenvolvidas. 

 

Palavras-chave: Atenção Primária à saúde. Avaliação de Serviços. Saúde da Criança. 



 
 

ABSTRACT 

DAMASCENO, S. S. Evaluation regarding the guidance of the Child´s Primary Health 

Care. 2014. 138f. Dissertation (Master´s Degree in Nursing) – Post-Graduation in Nursing – 

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

The presence of attributes of the Primary Health Care qualifies the services of basic attention 

ensuring a higher effectiveness of the developed actions. The general objective was to 

evaluate the guidance degree related to the child´s Primary Health Care in the Family Health 

Strategy and the specific ones were to identify the presence and scope of Primary Care 

attributes concerning the child´s health; to verify the association between the user´s 

characteristics and the quality of child´s  health care in the Family Health Strategy; and to 

analyze the effectiveness of the child´s health care by means of the association among the 

Primary Care attributes. It is an evaluative and cross-sectional study of quantitative approach. 

A total of 344 children´s family members in Family Health Units took part in the research. 

Data collection occurred from October 2012 to January 2013 by using the Primary Care 

Evaluation Tool, child´s version, and a tool structured for collecting the families´ socio-

demographic data. Data were analyzed in the light of descriptive statistics, distribution of 

absolute/relative frequencies, calculation of average and construction of scores for the 

measured attributes, following the guidance contained in the tool´s manual issued by the 

Health Ministry.  In order to analyze the association among the variables, univariate statistical 

tests and the adaptation of a logistic regression model were used. The study followed the 

guidelines of the Resolution number 466/12 of the National Council of Health, and obtained 

favorable opinion of the Research Ethics Committee number 044/2012 and CAAE number 

01295412.2.1001.0107. High scores for the access attribute were verified in their procedural 

component, use and longitudinality which highlight that the service is reference for infantile 

care and it has been used as regular source of care. Longitudinality is favored by the existence 

of a suitable information system, procedural component of the coordination. Nevertheless, it 

was observed commitment of the structural dimension of access – accessibility, of the 

integrality attribute in both evaluated dimensions – available and offered services, which 

consequently resulted in the low family and community guidance. From the user´s 

characteristics associated to the satisfactory evaluation of the service, the affiliation degree 

was highlighted which was presented as possibility for a better evaluation of the Family 

Health Strategy. Probably, the bond is the factor related to the satisfactory evaluation once it 

provides favorable conditions for the offer of measured attributes. This result emphasizes the 

importance of the bond for the quality of primary care services in the child´s health. It can be 

concluded that the Family Health Strategy still is not directed to the child´s Primary Health 

Care in the investigated context, but it focuses on attaining satisfactory levels for the 

evaluated attributes, highlighting the need for improving aspects of the service process and 

structure, especially related to the access – accessibility and integrality attributes, in addition 

to the attributes derived from family and community guidance with the purpose of qualifying 

the developed actions.  

Keywords: Primary Health Care. Evaluation of Services. Child´s Health.  



 
 

RESUMEN 

DAMASCENO, S. S. Evaluación de la Orientación a la Atención  Primaria a la  Salud 

del Niño. 2014. 138f. Disertación (Maestría en Enfermería) – Programa de Postgrado en 

Enfermería – Centro de Ciencias de la Salud, Universidad Federal de Paraíba, João Pessoa, 

2014. 

 

La presencia de los atributos de la Atención Primaria a la Salud cualifican los servicios de 

atención básica avalando mayor efectividad de las acciones desarrolladas. El objetivo general 

fue evaluar el grado de orientación a la Atención Primaria a la  Salud del niño en la Estrategia 

Salud de la Familia y los específicos, identificar la presencia y la extensión de los atributos de 

la Atención Primaria relacionados a la salud del niño; verificar la asociación entre 

características del usuario y la cualidad de la atención en salud del niño en la Estrategia Salud 

de la Familia; analizar la efectividad del cuidado a la salud del niño a través de la asociación 

entre los atributos de la Atención Primaria. Estudio evaluativo, transversal de abordaje 

cuantitativa. Participaron 344 familiares de niños en Unidades de Salud de la Familia. Los 

datos fueron colectados en el período de octubre de 2012 a enero de 2013, para eso, 

utilizamos el Instrumento de Evaluación de la Atención Primaria versión niño y un 

instrumento estructurado para la recogida de datos socio-demográficos de las familias. Los 

datos fueron analizados a la luz de la estadística descriptiva, distribución de frecuencias 

absolutas-relativas, cálculo de medias y construcción de los escores para los atributos 

mensurados, siguiendo las orientaciones presentes en el manual del instrumento publicado por 

el Ministerio de la Salud. En el intento de analizar la asociación entre variables, fueron 

empleados testes estadísticos univariados y adaptación de un modelo de regresión logística. El 

estudio siguió las orientaciones de la Resolución nº 466/12 del Consejo Nacional de Salud, 

obtuvo parecer de aprobación del Comité de ética en Investigación nº 044/2012 y CAAE nº 

01295412.2.1001.0107. Verificamos escores elevados para los atributos acceso en su 

componente procesual, utilización y longitudinalidad, los que evidencian que el servicio es 

referencia para el atendimiento infantil y está siendo utilizado como fuente regular de 

atención. La longitudinalidad es favorecida por la existencia de un sistema de información 

adecuado, componente estructural de la coordinación. Sin embargo, observamos 

comprometimiento de la dimensión estructural del acceso-accesibilidad, del atributo 

integralidad en ambas las dimensiones evaluadas – servicios disponibles y servicios prestados, 

consecuentemente resultaron la baja orientación familiar y comunitaria. De las características 

del usuario asociadas a la evaluación satisfactoria del servicio, se sobresalió el grado de 

afiliación que se presentó como posibilidad para una mejor evaluación de la Estrategia Salud 

de la Familia. Registramos que, probablemente el vínculo es el factor relacionado a la 

evaluación satisfactoria, pues ofrece condiciones favorables a la oferta de los atributos 

mensurados. Ese resultado refuerza la importancia del vínculo para cualidad de los servicios 

de atención primaria en la salud del niño. Concluimos que la Estrategia Salud de la Familia 

todavía no está orientada a la Atención Primaria a la salud del niño en el contexto investigado 

pero, camina en la dirección de alcanzar niveles satisfactorios para los atributos evaluados, 

destacándose la necesidad de mejorar aspectos de estructura y proceso del servicio, 

especialmente relacionados a los atributos acceso-accesibilidad e integralidad, además de los 

atributos derivados orientación familiar y comunitaria en el sentido de cualificar las acciones 

desarrolladas.  

 

Descriptores: Atención Primaria a la Salud. Evaluación de Servicios. Salud del Niño. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) se deu a partir dos princípios e 

diretrizes propostas na declaração de Alma Ata por ocasião da Conferência Internacional 

sobre Cuidados Primários de Saúde em 1978, sendo estabelecida, a partir de então, como a 

principal estratégia para organização dos serviços públicos de saúde
1
. 

“A discussão da APS surge na reforma do sistema de saúde brasileiro em meio a uma 

polêmica de conceitos, propostas e nomenclaturas”
2:15

. Em alguns momentos seu conceito se 

confunde, na literatura, com o de atenção básica enquanto em outros se diferencia
3
. 

Atualmente ambos os termos, Atenção Primária à Saúde e Atenção Básica, podem ser 

utilizados como sinônimos, na maioria das vezes, sem que isto se torne um problema 

conceitual
4
. No Brasil o Ministério da Saúde assumiu explicitamente a posição de 

equivalência dos termos por meio da portaria nº 2.488 de outubro de 2011, que aprova a 

Política Nacional de Atenção Básica
5
. 

Faz-se necessária, porém, a compreensão ampliada do termo atenção primária à saúde, 

pois o mesmo diferencia-se de atenção mínima à saúde. Embora alguns advoguem que o 

termo “básica” estaria associado a básico simples, este deve ser compreendido como vindo de 

base, fundamental, e “primário” como primeiro, principal, e não como elementar ou 

rudimentar
6
. 

Em Alma Ata os cuidados primários em saúde foram conceituados como: 

 

cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, 

cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao 
alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua 

plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam manter 

em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, 

do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do 

desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o 

primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o 
sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o 

mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e 

constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à 
saúde

7:3
. 

 

Desde a proposição de Alma Ata, alguns autores vêm definindo a APS de forma mais 

funcional, permitindo uma melhor caracterização dos serviços de atenção primária
8
. Starfield 

define APS como: 

 



11 
 

Aquele nível de um sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no 

sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre 

a pessoa (não direcionada para enfermidade) no decorrer do tempo, fornece 
atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras, e 

coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por 

terceiros
 9:28

. 

 

A partir dessa definição operacional, a autora criou uma abordagem para medição da 

obtenção da atenção primária, por meio da qual é possível avaliar se um serviço é ou não 

orientado à APS. Essa abordagem leva em consideração os atributos da APS, definidos pela 

autora como essenciais – acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e 

coordenação; e derivados – centralização na família, competência cultural e orientação para a 

comunidade
9
. Os estudos de Barbara Starfield representam um marco no cenário nacional, 

pois avançam ao considerar a APS como foco da organização dos serviços de saúde. É com 

base em sua concepção teórica que este estudo se fundamenta. 

No Brasil, o fortalecimento do sistema de saúde com base na APS, deu-se em 

continuação ao processo de reforma sanitária do final da década de 80, por meio da criação do 

Programa Saúde da Família (PSF), pelo Ministério da Saúde em 1994. O PSF baseou-se na 

experiência bem sucedida do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), lançado 

em 1991, que já utilizava a família como unidade de ação, cujos resultados foram 

significativos na redução dos índices de mortalidade infantil. O PSF foi introduzido no 

sistema de saúde com a finalidade de reafirmar os princípios básicos do SUS. A proposta 

indicava a necessidade de reorganização das práticas convencionais de atenção básica, antes 

voltadas para a doença, substituindo-as por ações de vigilância e promoção da saúde
10

. 

O PSF avançou de programa à estratégia, sendo atualmente denominado Estratégia 

Saúde da Família (ESF), principal abordagem de organização da APS no Brasil. No entanto, 

mesmo tendo crescido sobremaneira no país, vem enfrentando vários desafios. Ao mesmo 

tempo em que cresce, desvenda importantes fragilidades inerentes à produção do cuidado em 

saúde, especialmente relacionadas à integralidade, visão ampliada do processo saúde-doença, 

formação de vínculos, abordagem familiar e trabalho em equipe
3
. 

Nesse contexto, é pertinente considerar a configuração do processo de trabalho na 

atenção básica, pois aspectos ligados à própria lógica do serviço e organização do trabalho 

podem estar determinando essa situação. Estudos
11,12

 vêm confirmando essa assertiva ao 

concluírem que, na atenção básica, não é comum encontrar um campo fértil para o 

desenvolvimento de habilidades de comunicação, humanização e vínculo em decorrência da 
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própria lógica dos serviços, pautada ainda no modelo biomédico hegemônico, estruturado na 

queixa conduta.  

Essa realidade aponta para a necessidade de reorganização das práticas de saúde, 

exigindo-se, portanto, uma nova ética desfocada da queixa-conduta e marcada pela produção 

de vínculo, pela humanização da gestão e da assistência, pelo cuidado promotor de 

responsabilização e pelo exercício da cidadania
13

. Um sistema de saúde assim configurado 

estará mais capacitado ao atendimento dos atributos da APS. 

Desse modo, o desafio que tem sido lançado mais recentemente aos serviços de 

atenção primária diz respeito ao aumento do poder do primeiro nível de atenção como 

coordenador dos outros níveis. Entende-se que a função da APS é facilitar a integração entre 

instituições, profissionais e trabalhadores dos serviços de saúde, para evitar a fragmentação e 

alcançar atenção integral e integrada
14

,
 
pois uma atenção primária forte se caracteriza por um 

primeiro nível assistencial com capacidade de resolver a maior parte dos problemas de saúde, 

em tempo oportuno, com acessibilidade e garantia da continuidade
15

. 

Os serviços de APS são, portanto, o espaço preferencial para promoção da saúde 

infantil no âmbito sanitário, visto que, quando orientados pelos atributos essenciais, 

possibilitam todas as condições para um acompanhamento de qualidade da saúde da 

população infantil, considerando que a maior parte das intervenções preventivas e curativas 

dirigidas aos problemas mais prevalentes na infância é tecnologicamente simples, 

dispensando cuidados hospitalares. Em contrapartida, sendo necessárias intervenções 

tecnologicamente mais complexas, os serviços de APS fazem a articulação entre os distintos 

níveis, mantendo a continuidade do cuidado, por meio da coordenação da atenção
8
. 

Durante muitos anos a atenção à criança brasileira esteve vinculada à saúde materna, 

por meio da 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 e política de país
16

. 

Vários avanços foram alcançados desde a criação do Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PAISC), na década de 80 até mais recentemente a estratégia de Atenção 

Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), desenvolvida com o objetivo de 

capacitar os profissionais de saúde à atenção integral à saúde das crianças, em nível de 

atenção primária, contribuindo com a orientação das famílias na promoção da saúde e 

prevenção de agravos nos primeiros anos de vida
17

. 

Mesmo frente aos avanços, priorizar a atenção à saúde da criança ainda é um desafio 

que se impõe aos serviços de saúde, especialmente aos serviços de atenção primária, já que o 
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funcionamento adequado desse nível de atenção é capaz de reduzir a ocorrência de situações 

indicativas de cuidados insatisfatórios, como ausência de ações de prevenção de doenças e 

promoção da saúde, dificuldades de acesso a serviços de referência, além do excesso de 

hospitalizações por problemas passíveis de resolução mediante uma atenção primária 

satisfatória
18

. 

A APS de qualidade é uma estratégia efetiva na busca de maior promoção da saúde, 

prevenção de doenças e melhor estado de saúde das crianças
19

. Entretanto, estudo
12 

mostra 

que no contexto da atenção básica, a criança sofre forte influência da carência de ambientes 

adequados, e da organização das atividades no cotidiano dos serviços. Essa realidade dificulta 

o estabelecimento de relações saudáveis e a promoção de diálogos francos para o 

esclarecimento de dúvidas durante o processo de produção do trabalho em saúde, culminando 

na desvalorização da criança enquanto ser integral. 

Estudo
20

 realizado com o objetivo de analisar a atenção à saúde da criança pela ESF 

em um município de Minas Gerais constatou uma atenção fragmentada, apontando alguns 

problemas como a falta de espaço físico, assim como as deficiências relacionadas à 

participação comunitária, à intersetorialidade e à contrarreferência, os quais repercutem 

negativamente na integralidade da assistência, permanecendo o olhar reducionista da 

biomedicina. 

A configuração do cuidado à criança na APS na região nordeste brasileira não foge a 

realidade apresentada nos estudos supracitados. Importantes contribuições para essa discussão 

estão presentes em estudo
21 

realizado em município situado na região nordeste do Brasil, 

revelando diferentes formas de cuidado à criança no contexto da APS, denominadas pelas 

autoras de “cuidado diferente”, “cuidado desigual”, “cuidado invisível” e “cuidado integral”. 

O cuidado diferente relaciona-se à maneira de ser e se ocupar do outro (criança-família) 

considerando suas necessidades e desejos, isto é, dedicando atenção particular, fazendo o que 

é bom. No entanto, essa forma de cuidar está sendo suprimida pelo cuidado desigual 

entendido como o cuidar mal, o qual diz respeito à inadequação das ações de cuidado, 

limitadas aos atos que requerem um saber fazer baseado em conhecimentos e técnicas 

precisas, em detrimento das dimensões relacionais, assim, “aspectos significativos do sistema 

de saúde baseados na equidade ficam à sombra em um funcionamento desigual dos cuidados 

de saúde à criança”
21:798

. 

Em contrapartida, o cuidado invisível é dito como aquele que se dá no encontro com o 

outro (criança-família), em atos cuidadores, de caráter subjetivo e que não pode ser 

quantificado, o qual não encontra espaços férteis para o seu desenvolvimento na atenção 
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básica, já que não há formas para seu registro, o que provoca “o deslocamento das atividades 

da Saúde da Família para a produção de procedimentos”
21:798

. Essa realidade distancia-se do 

almejado cuidado integral, aquele que compreende a criança como um todo e que combina 

saberes e técnicas para atender às necessidades da criança, articulando prevenção e 

assistência, subsidiando, assim, alternativas e encaminhamentos para a saúde infantil
21

. 

Nesse contexto, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente 

– GEPSCA da Universidade Federal da Paraíba vem desenvolvendo pesquisas sobre o 

atendimento à criança na APS no município de João Pessoa - PB, as quais corroboram estudos 

já citados, ao concluírem que, na ESF não há resolutividade das demandas de saúde da 

criança, havendo consequente insatisfação dos familiares com o atendimento prestado, pois o 

foco da atenção está na queixa-conduta de modo fragmentado, distanciando-se dos principais 

atributos da atenção primária, inviabilizando a promoção da atenção integral e ampliada
22

. 

Além disso, há carência de capacitações para os profissionais que atuam em APS, e que o 

conhecimento dos enfermeiros sobre aspectos relacionados ao crescimento infantil mostrou-se 

incipiente, fato preocupante, considerando ser esse um indicador fundamental para a 

qualidade de vida e saúde infantil
23

. 

A saúde da criança deve dirigir-se para o contexto da integralidade do cuidado e a ESF 

reveste-se como importante componente para vigilância da saúde infantil, considerando que o 

Ministério da Saúde propôs, por meio da Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil, atenção integral à saúde da criança, com 

abordagem de múltiplos aspectos que incluem a promoção e a recuperação da saúde, além da 

prevenção da doença
24

.  

No entanto, estudo recente
25

, que trata de internações por Condições Sensíveis à 

Atenção Primária (CSAP), importante marcador de acesso aos serviços de saúde e da 

capacidade resolutiva deste nível de atenção, revela que as afecções que representam as 

principais causas de internações em pediatria são consideradas sensíveis à atenção primária, 

sendo elas as doenças respiratórias e gastroenterites. Esses dados revelam que pode estar 

havendo fragilidade no nível primário de atenção. 

Mesmo frente a essa realidade, ainda são poucos os estudos de avaliação sistemática 

dos serviços de atenção básica voltados especificamente à saúde da criança. Fato refletido na 

literatura, a qual vem demonstrando necessidade de se desenvolver “processos avaliativos 

pertinentes e oportunos capazes de compreender de que forma e em que medida as ações e os 

princípios da ESF são direcionados à atenção à saúde da criança”
20:3230

.  
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Assim, salienta-se a importância da avaliação dos atributos da APS frente à saúde da 

criança, pois é o grau de comprometimento dos serviços de saúde com esses princípios que 

asseguram efetividade na atenção oferecida
9
. Para este estudo, partimos da hipótese que a ESF 

no município de João de Pessoa-PB não apresenta os atributos essenciais da APS em sua 

totalidade, não estando assim, orientada para a efetiva atenção primária à saúde da criança.  

Nesse contexto, traçou-se como objetivo geral avaliar o grau de orientação à Atenção 

Primária à Saúde da criança na Estratégia Saúde da Família. Os objetivos específicos 

constituem-se em: identificar a presença e a extensão dos atributos da Atenção Primária 

relacionados à saúde da criança; verificar a associação entre características do usuário e a 

qualidade da atenção em saúde da criança na ESF e analisar a efetividade do cuidado à saúde 

da criança por meio da associação entre os atributos da APS. 
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2. QUADRO TEÓRICO 

 

 No sentido de fornecer subsídios à compreensão do objeto de estudo foi construído um 

quadro teórico a partir de uma revisão da literatura pertinente ao tema deste estudo. 

Inicialmente apresenta-se uma breve revisão sobre Avaliação dos Serviços de Saúde e em 

seguida é apresentado um artigo de revisão integrativa da literatura sobre a Orientação da 

Atenção à Saúde da Criança no âmbito da APS no Brasil. 

 

2.1 Avaliação dos Serviços de Saúde 

 

A avaliação dos serviços de saúde vem ganhando centralidade em virtude da 

necessidade de informação sobre o seu modo de funcionamento, qualidade, efetividade, 

segurança e satisfação dos usuários dos serviços de saúde. Essas informações são 

indispensáveis para a tomada de decisões frente aos programas de saúde, tendo em vista 

atender aos princípios de universalidade do acesso, qualidade da atenção prestada e 

viabilidade econômica, como é o caso do Sistema Único de Saúde - SUS
26

. 

Vários autores
26,27

 concordam com a definição de avaliação de Contandriopoulos
28

, 

segundo a qual avaliar consiste fundamentalmente em aplicar um julgamento de valor a uma 

intervenção. Os objetivos da avaliação para esse autor são os seguintes: ajudar no 

planejamento e na elaboração de uma intervenção (programa), fornecer informação para 

aperfeiçoá-la, determinar seus efeitos e assim decidir por sua continuidade, transformação ou 

extinção contribuindo para o progresso dos conhecimentos e para elaboração teórica. 

Ressalta-se que a avaliação em saúde é um em um processo crítico-reflexivo, contínuo 

e sistemático, sobre as práticas e os processos desenvolvidos na saúde. Não se trata de um 

procedimento de natureza puramente técnica, pois envolve um processo de participação entre 

os atores sociais, ou seja, sujeitos que partilham corresponsabilidades do serviço, a exemplo 

dos usuários
29

.  

Deve-se considerar que os critérios para definir um serviço de saúde de qualidade não 

são definitivos ou absolutos, a avaliação é um processo que deve atentar para a evolução do 

conhecimento e da dinâmica social, pois essas variáveis impõem continuamente, mudanças e 

aprimoramentos na forma como se prestam os serviços
30

.  

A avaliação da qualidade dos serviços de saúde funciona como uma ferramenta 

fundamental para auxiliar, através de feedback, nas decisões dos gestores no tocante à 

implementação, ao processo e aos resultados alcançados frente aos programas de saúde
31,32

. 
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“A avaliação de políticas e programas de saúde deve ter como finalidades a melhoria das 

ações de saúde, a prestação de contas e a produção de conhecimentos úteis e oportunos para 

uma pratica de saúde de qualidade na visão dos atores envolvidos na política em 

questão”
27:186

. 

Seguindo essa mesma lógica, autores
33

 afirmam que:  

 
avaliar é uma forma de participar da construção e aperfeiçoamento do SUS. 

É uma oportunidade dos diferentes atores (provedores de serviços em saúde, 

políticos, gestores, população, universidades e demais instituições de 
aprendizagem) participarem da configuração que se quer dar ao SUS, sendo 

ao mesmo tempo um processo de aprendizagem e de controle social
33: 569

. 

  

Nesse sentido, a avaliação dos serviços de saúde apresenta-se como uma possibilidade 

de melhoria das políticas públicas, tornando-as mais efetivas para a coletividade. Para tal, é 

necessário que o governo tenha capacidade para avaliar e eleger intervenções viáveis custo-

benefício, a fim de evitar riscos
34

. 

O processo avaliativo na área de saúde é fundamental para o estabelecimento de 

críticas sobre o que está sendo realizado comparando com o que deveria estar acontecendo, 

de acordo com parâmetros estabelecidos, de forma a favorecer a busca pelos resultados 

desejáveis. Dessa forma, considera-se que a avaliação é ferramenta de destaque no processo 

de planejamento e gestão dos sistemas e serviços de saúde
35

. 

Ressalta-se que o papel da avaliação no processo de gestão é o de fornecer elementos 

de conhecimento que subsidiem a tomada de decisão, propiciando o aumento da eficiência, 

eficácia e efetividade das atividades desenvolvidas pelo serviço
30

. Assim, a avaliação 

apresenta-se como guia para a tomada de decisão dos gestores. 

A mais importante função da avaliação é favorecer os processos de aprendizagem 

individuais e coletivos, o que significa promover um efeito de inovação no qual a avaliação 

seja um instrumento de mudança. Dessa forma, a avaliação deve constituir-se como uma 

aprendizagem e ser diversificada, participativa, não hierárquica, contendo direcionamentos 

interdisciplinares e democráticos
36

. 

A avaliação da atenção básica é um processo destinado à tomada de decisão. Envolve 

os componentes medir, comparar, emitir juízo de valor e tomar decisão. O juízo de valor 

emitido no processo de avaliação possibilitará a tomada de decisão visando transformar esse 

nível de serviço na porta de entrada de uma rede de atenção. Nesse sentido, a avaliação é um 

instrumento político em busca de poder para modificar/influenciar a direcionalidade e 

velocidade da atenção à saúde
37

. 
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A avaliação da APS deve estar baseada nos princípios e diretrizes que a norteiam. 

Estudos avaliativos na área de atenção primária deveriam certificar-se da aderência aos seus 

princípios ordenadores, antes da análise de indicadores, visto que é o grau de 

comprometimento do sistema e dos serviços de saúde com os princípios da APS que 

asseguram maior efetividade da atenção oferecida
19

. 

Entretanto, essa não é uma tarefa simples, pois os serviços de APS são complexos, na 

medida em que devem trabalhar com o contexto ampliado da saúde e seus determinantes, 

adequar-se às necessidades da população, convergindo diversos atores e setores da sociedade 

para maximizar a saúde e o bem-estar
38

.  

A construção de processos avaliativos estruturados e sistemáticos, coerentes com os 

princípios da APS e com os anseios dos usuários é premissa relevante que justifica a 

institucionalização da avaliação no âmbito da atenção básica
27

. Estudo
39:29

 ressalta a 

necessidade de se definir “uma política de avaliação para a avaliação de políticas”, destacando 

a importância do investimento em uma cultura avaliativa nos serviços de saúde. 

Em resposta a essas necessidades o Ministério da Saúde no Brasil lançou o Programa 

Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) em 2011, no 

qual se encontra a estratégia denominada Avaliação para Melhoria do Acesso e Qualidade 

(AMAQ-AB) com vistas à melhoria da qualidade da atenção, permitindo maior transparência 

e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde em todo o 

Brasil
40

.  

No entanto, além de estar em fase inicial, esse programa não é direcionado para a 

saúde da criança, focalizado essencialmente no acesso. Além disso, prevê a avaliação na 

perspectiva dos profissionais e gestores, sem captar a experiência do usuário, essencial para 

avaliação da atenção ofertada. 

Evidencia-se, portanto, que a avaliação da APS é um processo necessário, mas ainda 

um desafio, especialmente quando direcionada a uma população específica, como é o caso da 

saúde infantil. 
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2.2 Artigo de Revisão Integrativa da Literatura
*
 

 

Orientação da Atenção Primária à Saúde da criança no Brasil: revisão integrativa
†
 

 

Simone Soares Damasceno, Vanessa Medeiros da Nóbrega, Simone Elizabeth Duarte 

Coutinho, Altamira Pereira da Silva Reichert, Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, 

Neusa Collet. 

Resumo 

Revisão integrativa da literatura que analisou o conhecimento científico produzido sobre o 

grau de orientação à atenção primária à saúde da criança nos serviços desse âmbito de atenção 

no Brasil. Foram realizadas buscas nas bases SciELO, LILACS e MEDLINE. Selecionaram-

se estudos publicados entre 2000-2013 em português, inglês e espanhol. Foram eleitos 32 

estudos e caracterizados quanto aos atributos da atenção primária, região do país, tipo de 

estudo e área de atuação dos autores. Realizou-se análise temática das pesquisas resultando 

nos temas: atenção à criança no contexto da atenção primária brasileira; seguimento dos 

atributos da APS; e necessidades de mudanças. Depreende-se que os serviços de APS 

brasileiros são heterogêneos quanto à presença e extensão dos atributos essenciais na atenção 

à saúde da criança carecendo mudanças estruturais e processuais nos serviços, a fim de 

melhor planejar as ações de cuidado à criança na atenção básica. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Saúde da Criança; Avaliação de Serviços de Saúde. 

Orientation for child´s Primary Health Care in Brazil: integrative review 

Abstract 

This integrative literature review analyzed the scientific knowledge produced about the 

orientation level for the child´s primary health care in the care services in Brazil. Searches 

were carried out in SciELO, LILACS and MEDLINE databases. Studies published in 

                                                             
* Este Artigo será submetido à Revista Ciência e Saúde Coletiva (Normas no Anexo A). 
† Pesquisa resultante de projeto financiado pelo CNPq – Edital Universal Processo nº474743/2011-0. 
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Portuguese, English and Spanish between 2000 and 2013 were selected. A total of 32 studies 

were chosen and characterized in relation to the features of primary health, country´s region, 

type of study and authors´ practice area. Theme analysis of the pieces of research was 

accomplished resulting in the themes: care to child in the context of Brazilian primary care; 

follow-up of the primary health care features; and needs of changes. It can be understood that 

the Brazilian primary health care services are heterogeneous regarding the presence and scope 

of essential characteristics in the child´s health care. Therefore, they lack structural and 

process changes in the services in order to substantially plan the care actions devoted to the 

child in basic attention.  

Descriptors: Primary Health Care; Child´s Health; Health Services Evaluation.  

Orientación de la Atención Primaria a la Salud infantil Brasileña: revisión integrativa 

Resumen 

Revisión integrativa de la literatura que analizó el conocimiento científico elaborado en el 

grado de orientación a la atención primaria a la salud infantil en los servicios de ese entorno 

en Brasil. Llevamos a cabo, búsquedas en SciELO, LILACS y MEDLINE. Incluimos estudios 

publicados entre 2000-2013 en portugués, inglés y español. Elegimos 32 estudios; los 

caracterizamos con respecto a los atributos de la atención primaria, región del país, tipo de 

estudio y área en que actúan los autores. El análisis temático de la investigación nos mostró 

los temas: atención al niño en el contexto de la atención primaria brasileña; seguimiento de 

los atributos de la APS; necesidad de cambios. Concluimos que los servicios de APS 

brasileños son heterogéneos con respecto a la presencia y extensión de los atributos 

sustanciales en la atención a la salud infantil exigiendo cambios estructurales y de rumbo en 

los servicios, objetivando planificar mejor las acciones de cuidado infantil en la atención 

básica.  

Descriptores: Atención Primaria a la Salud; Salud Infantil; Evaluación de Servicios de Salud. 
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Introdução 

A atenção à criança no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser 

compreendida como forma de prevenir e enfrentar os problemas de saúde mais comuns à 

infância de modo integral, com acesso amplo à população e resolutividade.  

Para ser capaz desse enfrentamento, alcançar melhores resultados, ser mais efetivo e 

de maior qualidade, um serviço de APS deve estar estruturado com base nos chamados 

atributos ordenadores da APS
1
, os quais são denominados atributos essenciais: acesso de 

primeiro contato, longitudinalidade, integralidade, coordenação, e os atributos derivados: 

orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural
2
. Assim, um serviço de 

atenção básica dirigido à população geral pode ser considerado provedor de atenção primária 

quando apresenta os quatro atributos essenciais, aumentando seu poder de interação com os 

indivíduos e com a comunidade ao apresentar também os atributos derivados
3
. 

A literatura
4,5

 vem apresentando evidências científicas sobre a associação entre maior 

grau de orientação à APS e o aumento da efetividade dos sistemas de saúde. No âmbito da 

saúde da criança, os serviços orientados à APS seriam capazes de reduzir as internações 

hospitalares por condições sensíveis à atenção primária (CSAP), o que certamente ajudaria a 

reduzir o índice de internações na área da saúde infantil, que no contexto brasileiro ainda é 

fortemente marcado pelas mesmas, a exemplo dos problemas respiratórios e das 

gastroenterites
6
.  

No Brasil, esforços vêm sendo empreendidos no sentido de promover a saúde da 

criança no âmbito da atenção primária, o que vem se consolidando por meio da ampliação e 

expansão da Estratégia de Saúde da Família (ESF) em substituição à rede básica de serviços 

tradicionais nos municípios, visando garantir assistência integral, por meio de ações 

preventivas e fornecimento de assistência para reduzir a mortalidade infantil e oferecer 

qualidade de vida às crianças
7
.  
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Dados recentes do Departamento de Atenção Básica revelam a expansão da ESF, que 

em agosto de 2011 já contava com 32.000 equipes implantadas, acompanhando 53,1% da 

população brasileira
8
. Frente a essa expansão, evidencia-se a necessidade de analisar a 

orientação dos serviços de atenção primária em saúde da criança. Nessa perspectiva, o 

objetivo foi analisar o conhecimento científico produzido sobre o grau de orientação à atenção 

primária à saúde da criança nos serviços de APS no Brasil. Vale salientar que este estudo 

adere à equivalência dos termos atenção primária à saúde e atenção básica, conforme 

proposição do Ministério da Saúde brasileiro
9
. 

Método 

 Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio das seguintes 

etapas: 1- estabelecimento da questão da pesquisa; 2- amostragem ou busca na literatura, 

momento em que foram fixados os critérios de inclusão e exclusão, as bases de dados e o 

método de seleção dos estudos; 3- Categorização dos estudos, fase em que as informações dos 

estudos foram organizadas para formação do banco de dados; 4- avaliação dos estudos 

incluídos na revisão, em que se realizou a análise dos dados; 5- interpretação dos resultados; 

6- síntese do conhecimento, que contemplou a criação deste documento, descrevendo 

detalhadamente a revisão
10

.  

 Portanto, o estudo iniciou-se a partir da construção da seguinte questão de pesquisa: 

“Qual o conhecimento científico produzido sobre a orientação à atenção primária à saúde da 

criança no Brasil?”. 

 A busca na literatura e seleção dos artigos foi realizada nos meses de abril e maio de 

2013, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System on-line (MEDLINE) utilizando uma combinação de descritores controlados, 

termos contidos no vocabulário estruturado Descritores em Ciências da Saúde (DECs). Os 
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descritores foram: atenção primária à saúde, programa saúde da família, saúde da criança e 

avaliação de serviços de saúde. O termo saúde da criança foi cruzado individualmente com 

cada um dos outros termos, utilizando o formulário avançado para busca e empregando o 

operador booleano “AND” de forma a garantir a inclusão de todos os artigos relativos à 

temática. 

 Foram levantados estudos realizados no Brasil, abordando aspectos relevantes à 

orientação à APS no cuidado à criança, nos idiomas inglês, espanhol e português, publicados 

no período de Janeiro de 2000 a Abril de 2013, cujos artigos completos ou resumos 

estivessem disponíveis e indexados nas bases de dados citadas acima. Excluíram-se os 

estudos com foco em outros tipos de atenção, que não a APS, com abordagem no cuidado 

materno-infantil, e publicações que não eram artigos científicos. 

 A etapa de busca nas bases de dados foi realizada por dois pesquisadores de forma 

independente, os quais fizeram a seleção inicial pelos títulos e resumos obtidos na busca, ao 

final desse processo os dois pesquisadores reuniram-se para apresentar seus resultados e 

resolver os casos de discrepância quanto à seleção de estudos, determinando assim os estudos 

a serem incluídos na revisão. 

 Após a leitura e seleção, os dados foram categorizados diretamente no instrumento 

adaptado
11

 especificamente para esse fim, o qual contemplou título, autores e sua área de 

atuação, ano de publicação, modalidade e tipo de estudo, objetivos da pesquisa, conclusões, 

base de dados e descritores utilizados. Após o registro, os dados foram sistematicamente 

revisados em relação à sua adequação ao tema, isto é, avaliados e, na etapa seguinte, foram 

interpretados e discutidos por meio da análise temática
12

. 

 A análise temática foi conduzida contemplando três passos: pré-análise; exploração do 

material; tratamento dos resultados obtidos e interpretação. Na pré-análise foi estabelecido o 

primeiro contato com o material, permitindo a identificação das palavras-chave, em seguida, o 
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material foi explorado por meio de recortes das partes representativas dos artigos incluídos na 

revisão e, finalmente, os dados foram agregados e interpretados em temas
12

. A última etapa da 

revisão consistiu na elaboração deste documento, evidenciando os principais resultados dos 

artigos analisados.   

Resultados 

 Foram identificados na estratégia de busca 149 artigos, não duplicados, dos quais 115 

não atendiam aos critérios de inclusão, resultando em 32 artigos para análise. O processo 

completo de obtenção dos artigos foi realizado conforme descrito na Figura 1. 

Figura 1: Descrição da Obtenção dos Estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O principal motivo para exclusão dos artigos foi a fuga do tema investigado (n=80), 

dentre esses foi comum encontrar artigos que abordavam o estudo de alguma doença 

específica relacionada à infância, estudos relacionados a outros níveis de atenção (n=16), 

149 estudos 

não duplicados 

115 excluídos, sendo: 
 16 em outros níveis de atenção  
  9  estudos de outra natureza 
  3 sem resumo disponível 
  3 não realizados no Brasil 
  4 atenção materno infantil 

  80 por fuga do tema  

34 artigos atenderam aos critérios de 

inclusão na 1ª triagem 

SciELO 

103 artigos 

LILACS 

46 artigos 

MEDLINE 

0 artigos 

32 artigos para 

análise 

2 excluídos após leitura 

completa: 
1- tratou de programa isolado de 
atendimento a lactentes 
1-tratou exclusivamente da saúde 
mental de crianças 
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secundário e terciário, sendo o atendimento hospitalar prevalente na maior partes dos casos; 

além de estudos de outra natureza (n=9), isto é, que não eram artigos científicos, mas manuais 

do Ministério da Saúde, teses e dissertações; e, em menor número, estiveram os estudos sem 

resumo disponível (n= 3); não realizados no Brasil (n=3); e os de enfoque materno infantil 

(n=4). 

Dos estudos incluídos, conforme mostra a Tabela 1, observou-se predomínio de 

artigos originais (n=31), dentre os quais se observou relativo equilíbrio entre os de abordagem 

qualitativa (n=16) e quantitativa (n=13), sendo poucos de abordagem quanti-qualitativa (n=2). 

Identificou-se apenas um artigo de reflexão (n=1). A maior parte dos estudos foi publicada no 

idioma português (n=29), os demais (n=3) em inglês. Artigos de revisão de literatura sobre a 

temática não foram identificados em nenhuma das bases de dados pesquisadas. 

Os sujeitos mais estudados foram familiares de crianças (n=12), seguidos de 

profissionais da saúde (n=8), profissionais de saúde e família (n=4), profissionais de saúde e 

gestores (n=1), e ainda profissionais de saúde, gestores e familiares (n=2). Alguns estudos 

analisaram o prontuário da criança (n=2) e outros fizeram análise de documentos oficiais 

voltados à saúde da criança (n=2). Ressalta-se que, do total de estudos analisados, apenas sete 

tiveram um ou mais dos atributos essenciais da APS como foco da investigação e os demais 

(n=25) contemplaram pelo menos um deles durante a discussão dos seus resultados e por isso 

foram eleitos para análise. 

Conforme mostra a Tabela 1, a partir do ano 2010, houve relativo aumento na 

produção científica referente à temática, com uma média de quatro artigos ao ano. No que diz 

respeito à área de atuação dos pesquisadores, observou-se predomínio do profissional 

enfermeiro, autor de vinte estudos, seguido do médico, responsável por sete pesquisas, e 

outros profissionais, como odontólogo, nutricionista, fisioterapeuta e assistente social, autores 

de cinco trabalhos.  
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Quanto à distribuição dos estudos pelas regiões do país (Tabela 1), foi possível 

perceber que as regiões sul e sudeste apresentaram maior número de pesquisas (n=17), com 

destaque para os estados de São Paulo e Minas Gerais, que apresentaram seis e quatro estudos 

respectivamente. A região nordeste surge em seguida (n=11), a maior parte destes realizados 

no estado de Pernambuco, por fim a região Norte do país, com somente um estudo (n=1) 

realizado no estado do Pará. Foram identificados estudos em quatro regiões do Brasil, exceto 

a região centro oeste, permitindo apreciação da orientação à APS em saúde da criança nos 

diferentes contextos da realidade brasileira.  

Tabela 1- Caracterização dos estudos incluídos na revisão. 

Base de 

Dados 
Autores Ano 

Atributo 

Estudado 

Tipo de 

Estudo 
Método 

Local do 

Estudo 

Área de 

Atuação 

SciELO Hadad et al.42 2002 
Acesso 

Integralidade 
Original Qualitativo MG 

Assistente Social 

Médica 

SciELO 
Figueiras et 

al.41 
2003 Integralidade Original Quantitativo PA Médica 

SciELO Amaral et al.30 2004 Integralidade Original Quantitativo 
BA CE 

PB PE 
Enfermeiro 

SciELO Kovacs et al.33 2005 
Acesso 

Integralidade 
Original Quantitativo PE Médica 

SciELO Samico et al.23 2005 
Acesso 

Integralidade 
Original 

Quanti-

qualitativo 
PE Médica 

SciELO 
Prado 

Fujimori25 
2006 Integralidade Original Quantitativo SP Enfermeira 

SciELO 
Roncalli  

Lima15 
2006 

Acesso 

Integralidade 
Original Quantitativo 

CE SE 

BA 
Odontólogo 

SciELO 
Saparolli 

Adami32 
2007 Integralidade Original Quantitativo SP Enfermeira 

SciELO Prado et al.35 2007 Integralidade Original Quantitativo SP Enfermeira 

SciELO Slomp et al.38 2007 Integralidade Original Qualitativo PR Enfermeira 

SciELO Mello et al.37 2007 
Acesso 

Longitudinalidade 
Original Qualitativo SP Enfermeira 

SciELO Amorim et al.31 2008 Integralidade Original Quantitativo 
BA CE 

PB PE 
Médica 

SciELO 
Oliveira 

Borges44 
2008 Integralidade Original Quantitativo RN Contadora 

SciELO 
Tanaka 

 Santo43 
2008 Acesso Original Quantitativo SP Médico  
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SciELO 
Vasconcelos et 

al.28 
2009 

Acesso 

Coordenação 
Original Qualitativo PB Fisioterapeuta 

LILACS 
Erdmann 

Sousa13 
2009 Integralidade Original Qualitativa MA Enfermeira 

SciELO Silva et al.36 2009 
Acesso 

Integralidade 
Original Qualitativo RJ Médica 

SciELO Ribeiro et al.20 2010 
Integralidade 

Coordenação 
Original Quantitativo MG Enfermeira 

SciELO 
Saparolli 

Adami22 
2010 Integralidade Original Quantitativo SP Enfermeira 

SciELO Ribeiro et al.39 2010 Acesso Original Quantitativo RJ Médico 

LILACS 
Novaczyk 

Gaíva21 
2010 Integralidade Original 

Qualitativo 

(análise 

documental) 

- Enfermeira 

LILACS 
Alexandre et 

al.18 
2010 

Integralidade 

Acesso 
Original Qualitativa PR Enfermeira 

SciELO Costa et al.27 2011 
Acesso 

Integralidade 
Original 

Quanti-

qualitativo 
MG Nutricionista 

LILACS 
Monteiro et 

al.16 
2011 Integralidade Original Qualitativo RN Enfermeira 

SciELO Leão et al.1 2011 

Acesso 

Longitudinalidade 

Integralidade 

Coordenação 

Orientação 

Familiar e 

Comunitária 

Original Quantitativo MG Enfermeira 

SciELO Sousa et al.26 2011 Integralidade Original Qualitativo SC Enfermeira 

SciELO Oliveira et al.34 2012 

Acesso 

Integralidade 

Longitudinalidade 

Original Qualitativo PR Enfermeira 

SciELO 
Moraes 

 Cabral24 
2012 

Acesso 

Coordenação 
Original Qualitativo RJ Enfermeira  

SciELO 
Sousa 

Erdmann17 
2012 

Integralidade 

Acesso 

Longitudinalidade 

Original Qualitativo MA Enfermeira 
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SciELO Mello et al.14 2012 Longitudinalidade Reflexão - - Enfermeira 

SciELO 
Machado et 

al.19 
2012 

Acesso 

Integralidade 
Original Quantitativo CE Enfermeira 

LILACS Gaíva et al.29 2012 Integralidade Original 

Qualitativo 

(análise 

documental) 

- Enfermeira 

Por meio da análise temática foram identificadas três temáticas relevantes à 

compreensão da orientação dos serviços de APS no atendimento à criança: atenção à criança 

no contexto da APS brasileira; seguimento dos atributos da APS: limitações no cuidado à 

criança; e necessidades de mudanças. 

Discussão 

Atenção à criança no contexto da APS Brasileira 

No Brasil a atenção à saúde da criança vem sofrendo transformações com os avanços 

científicos, a incorporação de tecnologias e a adoção de modelos assistenciais. A introdução 

do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS e, posteriormente, do Programa de 

Saúde da Família - PSF consolidou-se como principal estratégia para vigilância da saúde 

infantil, em nível de atenção primária com destaque para adoção de instrumentos para o 

monitoramento do crescimento e desenvolvimento da criança, bem como o incentivo ao 

aleitamento materno, orientações alimentares, imunização, prevenção de acidentes e atenção 

às doenças prevalentes na infância
13,14,15

. 

Inegavelmente reconhecem-se os progressos alcançados à partir da introdução do PSF 

como a redução da mortalidade infantil. No entanto, o que ainda prevalece nas consultas de 

saúde da criança é o atendimento individual, biologicista, pautado na queixa-conduta, incapaz, 

portanto, de atender integralmente às necessidades de saúde dessa população.  

 O acompanhamento da criança no contexto da APS realizado, em especial, pelo 

médico e o enfermeiro no sistema de saúde brasileiro, é pautado, muitas vezes, no modelo 
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biomédico ainda prevalente. Nesse momento, o profissional de saúde age com frequência 

como detentor do conhecimento, tratando o familiar/cuidador como mero receptor de 

informações, levando a família a não reconhecer a importância do acompanhamento periódico 

de suas crianças
16

. 

 Essa forma de atender/cuidar da criança na atenção básica foi denominada na 

literatura
17

 de “cuidado desigual”, tido como um cuidado inadequado, que utiliza somente um 

saber técnico em detrimento de atitudes de escuta e acolhimento no momento do encontro 

para a produção do cuidado. As dimensões relacionais, nesse caso, distanciam-se das relações 

de cuidado.  

 Outro estudo
13

 utiliza o termo “escuta surda”, para descrever práticas que ouvem sem 

escutar, que pouco consegue captar das singularidades que permeiam o humano. Trata-se de 

uma escuta simplificada que se reduz a uma técnica de coletar dados e revela-se presente nas 

relações entre profissional, mãe e criança na APS. Argumenta-se ainda que a lógica do 

modelo biomédico conduz a atenção para o biológico, para a queixa, para a doença, excluindo 

a escuta autêntica, o diálogo, a palavra. 

 Outras pesquisas
14,18

 corroboram essa argumentação ao detectarem que durante a 

puericultura, o controle e monitoramento de agravos e a busca por patamares ideais de saúde 

ficam distantes do cotidiano dos sujeitos envolvidos. Desse modo, há prevalência de uma 

noção restrita de cuidado (“cuidado desigual”), centrado nas práticas curativas, sanitaristas e 

de vigilância, ou seja, práticas fragmentadas, sem a articulação necessária para qualificar o 

cuidado.  

 Como consequência dessa forma de atender à criança tem-se a fragilidade no 

estabelecimento do vínculo entre os envolvidos no cuidado (profissional, família e criança). 

Um dos estudos
19

 verificou que do total de mães entrevistadas, somente 57,7% conheciam o 

nome do médico que realizou a última consulta de sua criança. O ideal seria, no entanto, que 
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todas as mães soubessem o nome do profissional que prestou atendimento a seu filho, pois o 

nome é um dos elementos essenciais em uma relação dialógica. O mesmo estudo mostrou, 

ainda, a associação entre o componente satisfação das mães atendidas, com o fato de o 

profissional ter tratado ela e a criança pelo nome, o que está intrinsecamente relacionado à 

dimensão da subjetividade do ser humano.   

Contudo, Ribeiro et al.
20

 mostraram uma vinculação positiva dos usuários aos serviços 

no contexto investigado, pois a maioria dos sujeitos entrevistados, responsáveis pela criança, 

conhecia o nome do médico que realizou a última consulta, os motivos da consulta e suas 

implicações. Essas divergências, porém, podem estar relacionadas tanto à diversidade nos 

modos de organização do processo de trabalho, vínculos estabelecidos e infraestrutura 

disponível, quanto às diferenças culturais existentes nas distintas regiões do país. O estudo 
19

 

que mostrou déficit na vinculação dos usuários foi realizado na região nordeste, já o que 

mostra a vinculação satisfatória apresenta a realidade do sudeste brasileiro
20

. 

 Outra problemática descrita por alguns autores
18,19,21

 foi relativa à organização dos 

serviços de APS, processo de trabalho e a infraestrutura das unidades, consideradas pontos 

frágeis para orientação dos serviços à APS em quase todos os estudos. Apenas um estudo
22

 

realizado na região sudeste divergiu quanto a esse resultado, apontando estrutura e 

capacitação profissional satisfatórias, atendendo aos critérios normativos adotados. 

Em relação à organização, observou-se a falta de cobertura de algumas áreas pela ESF, 

o que deixa alguns territórios sem o aporte assistencial e acompanhamento adequado das 

crianças que ali residiam, limitando as ações de saúde na resposta às necessidades das famílias 

para promoção do desenvolvimento infantil. Além disso, verifica-se a necessidade de 

capacitação dos profissionais e a dificuldade em realizar referência e contrarreferência para 

outros serviços, o que compromete a resolutividade do atendimento à criança
18,23,24

.  
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Depreende-se que o processo de trabalho na APS enfrenta entraves no âmbito da 

micropolítica do trabalho em saúde, no cenário de produção do cuidado, especificamente 

quanto ao aporte financeiro adequado. Além destes, encontram-se questões de aspecto 

relacional trabalhador-usuário, trabalhador-trabalhador e não uso de novas tecnologias em 

saúde, como o acolhimento, fatores que dificultam a ruptura com o modelo hegemônico 

centrado na doença e no atendimento médico
21,25

.  

Quanto à infraestrutura das unidades de saúde da família, percebeu-se a inadequação 

do espaço físico, com caráter de improvisação. Unidades de saúde funcionando em 

residências adaptadas, problemas de iluminação, salas escuras, sem janelas e com ventilação 

comprometida, mais evidenciado nos estudos realizados na região nordeste, revelando a falta 

de coerência entre a estrutura física existente e o modelo proposto na ESF
19,26,27

. 

Os profissionais também reclamam melhores condições de trabalho para atender à 

criança como, disponibilidade de materiais, equipamentos e/ou instrumentos fundamentais. A 

maioria das unidades dispõe apenas de um kit básico (balança, fita métrica, régua, 

termômetro), e carecem de ambiente adequado, mesa adequada para o exame de crianças, 

brinquedos, materiais de consumo e medicamentos, demonstrando que a ausência dessas 

condições aumenta o número de encaminhamentos de crianças para os serviços secundários
26

, 

além de gerar descrédito nos familiares das crianças quanto à resolutividade do serviço de 

APS.  

A inadequação das instalações físicas das unidades básicas é um elemento que se 

contrapõe ao compromisso técnico-ético-político da ESF de prestar uma atenção humanizada 

e de qualidade à criança
28

. 

As inadequações da atenção à criança em nível primário também estão presentes nas 

políticas nacionais voltadas à infância
21,29

. Embora a perspectiva da integralidade esteja 

presente, há contradições, uma vez que permanecem características do modelo médico-
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hegemônico, desencadeando limitações nas proposições. Apesar de conterem os princípios 

centrais da atenção básica, as políticas ainda não têm a família como foco da atenção, 

predominando as ações curativas. Tal fato pode ser visto como uma incoerência em relação à 

proposta de mudança de modelo pretendido para a atenção básica
21

.  

Não obstante, alguns estudos
30,31,32 

mostraram que os serviços de APS cujos 

profissionais haviam sido treinados na estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes 

na Infância (AIDPI), prestavam assistência à criança significativamente melhor, quando 

comparados com aqueles sem treinamento em AIDPI, concluindo que a estratégia produz um 

impacto positivo sobre os desfechos da saúde infantil, mas reconhecendo que ainda há 

necessidade de melhoria. Contudo, a estratégia ainda não foi implantada em todas as regiões 

do país, havendo necessidade de capacitar os profissionais de atenção básica no intuito de 

qualificar a assistência à criança. 

Diante das limitações estruturais, organizacionais e profissionais os pais das crianças 

procuram outros meios para ter as necessidades dos seus filhos atendidas, preferencialmente, 

o atendimento hospitalar nos serviços de urgência
33

. Evidencia-se, portanto, que a ESF não 

tem conseguido resolver os problemas de saúde da criança, e a articulação das ações entre a 

atenção básica, a média e a alta complexidade praticamente não acontece ou acontece de 

modo informal, gerando descrédito no sistema de cuidados em saúde e contrapondo-se aos 

atributos da APS
26

. 

Mesmo reconhecendo diferentes graus de acesso e vinculação aos serviços de APS, o 

atendimento à criança no contexto desses serviços no Brasil mostrou-se similar no que diz 

respeito aos cuidados e à dimensão relacional que se estabelece entre o profissional de saúde, 

família e criança. Reclama-se a existência do atendimento resolutivo e que valorize a escuta e 

o diálogo, permitindo a construção de laços de confiança e o estabelecimento do vínculo entre 

os envolvidos no cuidado (profissional, família e criança). Evidencia-se a necessidade de um 
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atendimento integral de fato em um ambiente adequado em que criança e família possam se 

sentir respeitados, valorizados e acolhidos.  

Seguimento dos Atributos da APS: limitações no cuidado à criança 

O comprometimento de um serviço de saúde com o acesso de primeiro contato, 

longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção o definem como orientado à APS 

ao mesmo tempo em que asseguram maior efetividade da atenção oferecida
1
. 

Dentre os estudos analisados, somente sete tiveram como foco a investigação de um 

ou mais atributos essenciais relacionados ao atendimento da criança, o que demonstra a 

necessidade de novas pesquisas sobre a presença e extensão dos atributos da APS nos serviços 

de saúde.  

A presença do atributo acesso de primeiro contato nos serviços de APS pode ser 

mensurada levando em consideração aspectos relacionados à localização geográfica dos 

serviços e seu uso regular ao longo do tempo. Estudo
20

 mostrou que as condições de acesso 

dos usuários (pais de crianças) a USF são boas, sugerindo a proximidade dos serviços aos 

locais de moradia e seu uso regular, com impacto positivo na frequência de utilização do 

mesmo.  

Outro estudo
23

, no entanto, revelou uma realidade distinta, pois os usuários 

demonstraram dificuldades no acesso em decorrência de fatores ligados à organização dos 

serviços como a grande demanda, sistema de marcação de fichas para consultas de rotina, o 

não funcionamento das unidades nas 24 horas e durante todos os dias da semana, além de 

aspectos relacionados diretamente aos profissionais, como ausências no trabalho e 

dificuldades no atendimento ao grupo infantil. 

Essas divergências entre os achados podem ser justificadas pelos diferentes graus de 

implantação da ESF nas distintas regiões do país, já que o primeiro estudo 
20

 foi realizado na 

região Sudeste, e o segundo
23

 no Nordeste. Os dois estudos
20,23

, porém, concordam que a 
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visita domiciliar representa um facilitador relevante do acesso aos serviços e de adesão à ESF. 

Ressalta-se que outros estudos desta revisão
25,34,35

 ratificam as dificuldades de acesso 

descritas. 

Cabe explorar ainda as contribuições de outro estudo
33

 realizado no Nordeste, o qual 

constatou que os principais motivos de os pais levarem suas crianças diretamente para um 

atendimento secundário e/ou terciário seriam a dificuldade no acesso dos serviços de atenção 

primária, resultantes do responsável não querer ou não poder aguardar o intervalo de tempo 

entre o agendamento e a consulta, ou esperar na fila e não conseguir ficha para atendimento 

no mesmo dia. Porém, o fator mais relevante destacado por esse estudo foi a preferência dos 

pais ou responsáveis pelas unidades de maior densidade tecnológica devido à confiança nos 

profissionais, expectativas sobre qualidade da assistência, experiência pessoal e/ou da rede 

social e satisfação com o atendimento.  

Esse contexto descaracteriza a APS enquanto acesso de primeiro contato para o SUS, 

pesquisa
36

 revela que a ESF só está conseguindo ser porta de entrada para a unidade, e não 

para o SUS, afastando-se cada vez mais da integralidade e coordenação da atenção. Dessa 

forma, o acesso universal a serviços resolutivos e eficazes parece não estar configurado nas 

Unidades de Saúde da Família
26

. 

A longitudinalidade do cuidado foi objeto de estudo de um artigo de reflexão
14

 que 

mostrou ser possível a construção desse atributo a partir da garantia de uma fonte contínua de 

atenção, sua utilização ao longo do tempo e a continuidade das ações com as famílias. O 

seguimento da criança na APS é considerado como uma tecnologia de cuidado em saúde que 

remete a uma reconstrução de saberes e práticas com novas dimensões para a produção de 

cuidados
37

. 

Uma análise documental
21

 das políticas estratégicas voltadas à infância evidenciou a 

existência de uma interdependência entre a longitudinalidade do cuidado, o vínculo e a 



35 
 

responsabilização, aspectos que fundamentam a atenção básica. Para desenvolvê-los é 

necessário que os sujeitos envolvidos no processo terapêutico apresentem confiança, ética e 

respeito, denotando o compromisso destes com o processo saúde doença, ou seja, a 

longitudinalidade depende também do aspecto relacional.  

A presença de uma longitudinalidade efetiva é um fator essencial para o sistema de 

saúde, pois este atributo tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, além de 

reduzir encaminhamentos desnecessários para especialistas. Em saúde da criança é preciso 

maior interação com a família e com a história de vida da criança, para adequada efetivação 

desse atributo
1
.  

Estudo realizado na região oeste do Paraná
34

 mostrou a ausência dos atributos acesso 

de primeiro contato e longitudinalidade em um contexto que culminou com a hospitalização 

de crianças por condições sensíveis à atenção ambulatorial, confirmando a pertinência da 

avaliação dos atributos da atenção básica como indicadores da efetividade do sistema de 

saúde. 

Proporcionar a longitudinalidade na atenção à criança exige conferir mais sentido às 

práticas de seguimento à saúde da criança, seja promovendo encontros mais criativos, 

cuidando da singularidade da dupla mãe-criança e de cada família, e compreendendo a 

amplitude do processo saúde-doença em realidades concretas. Implica, necessariamente, em 

repensar as relações, as ações e compromissos para o alcance da adesão ao acompanhamento 

da saúde, respeitando, sobretudo os valores das mães e famílias
37

. 

A integralidade da atenção à saúde da criança foi o atributo mais explorado nos 

estudos analisados, sendo alvo de investigação específica de três estudos
25,26,35

, além de 

aparecer na discussão de outros.  

Foram identificadas três principais dimensões e sentidos utilizados para esse atributo: 

integralidade como direito que as crianças têm de serem atendidas adequadamente no 
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conjunto de suas necessidades e no dever do estado de oferecer serviços de saúde organizados 

para atender a essas necessidades
21

; integralidade como princípio organizador das práticas de 

saúde, objetivando não fomentar a dissociação saúde/doença, doente/doença e criança/família, 

em que o conhecimento e os saberes que sustentam a competência técnica estejam aliados à 

dimensão cuidadora e apoiada por valores humanos e éticos
13

; integralidade como atitude, um 

modo de ser que não se realiza fora do contexto multidimensional da criança, da família, do 

processo de crescer, desenvolver e adoecer e das subjetividades
26

.  

Na atenção básica à saúde, a integralidade foi descrita como trabalho articulado e 

interativo entre equipe, família e comunidade
26

, portanto como um alvo difícil de ser atingido 

no modelo assistencial ainda vigente. Não obstante essa realidade, estudo
25

 mostrou que no 

contexto da ESF comparativamente às unidades tradicionais, ocorre maior integração entre os 

profissionais, acompanhamento sistemático da criança, promovendo a continuidade da 

assistência e, portanto, criando condições favoráveis à integralidade do cuidado.  

Apesar disso, são reconhecidas condições limitadoras para a integralidade do cuidado 

à criança na atenção básica, compreendidas a partir de estruturas políticas, institucionais, 

físicas e gerenciais, com destaque à insuficiência de recursos na APS, à falta de insumos, em 

especial, de medicamentos, assim como os aspectos relativos à inadequação na estrutura física 

das unidades, bem como características profissionais e pessoais dos trabalhadores de saúde, 

incluindo o perfil, o processo de trabalho e os valores que estes escolhem para desenvolver as 

práticas de cuidado
26

. 

Revelou-se ainda a existência de uma estreita relação entre os atributos acesso de 

primeiro contato e integralidade, uma vez que a condição para desencadear ou não uma 

atenção integral é a inserção do indivíduo no sistema. Entretanto, salienta-se não ser 

interessante ter acesso a cuidados parcelares e descontínuos
35

. 
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Na atenção básica, traçar caminhos para a integralidade implica enfrentar dificuldades 

relacionadas ao trabalho em equipe, devido à baixa interação entre os trabalhadores, ao 

embate existente entre a complementaridade e interdependência dos profissionais nas práticas 

do cuidado, e em decorrência da dificuldade em delinear o trabalho na ausência do encontro 

entre os profissionais e destes com as crianças e suas famílias. Esses aspectos funcionam 

como barreiras para a construção de novas formas de produzir o cuidado na perspectiva da 

integralidade e fazem com que esse atributo esteja mais presente no campo das ideias do que 

nas práticas de atendimento. Nestas, pouco se conseguiu avançar em sua direção
26,35

. 

Assim, há consenso entre os estudos de que a assistência integral à saúde da criança na 

atenção básica ainda é um processo em construção, situado em uma prática que busca a 

mudança do modelo assistencial, ainda centrado na doença
21,26,35,38

.  

A coordenação como atributo da APS diz respeito à capacidade de integração com a 

rede do sistema de saúde
28

. Esse atributo mostrou-se comprometido na visão dos próprios 

profissionais que atendem à criança em nível primário, o que se reflete em dificuldades de 

encaminhamento para outros serviços, inclusive entre as unidades e demais níveis de atenção, 

prejudicando o planejamento das práticas de atenção à saúde da criança
18

. 

Pesquisa realizada na Paraíba
28

 aponta a coordenação como um dos grandes desafios 

para os profissionais da ESF, pois pressupõe a organização de um sistema de referência e 

contrarreferência, com fluxos e percursos definidos, organizado de acordo com a demanda 

populacional, o que ainda não se observa efetivamente no atual sistema de saúde, provocando 

uma descontinuidade da assistência. 

Contudo, em estudo comparativo
1
 entre ESF e outros tipos de serviços de atenção 

primária, a coordenação obteve valor próximo ao ideal para as equipes da ESF, não sendo 

percebidas diferenças significativas nas avaliações comparativas entre a ESF e os outros tipos 

de serviço. Esse aspecto chama atenção tendo em vista a busca da inversão do modelo 
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assistencial por meio da ESF. Nesse caso, ou as ações não estão tendo especificidades num e 

noutro modelo, ou as características próprias da ESF não têm sido contempladas na produção 

do cuidado. 

A coordenação da atenção à saúde foi o atributo menos citado nos artigos incluídos 

nesta revisão. As considerações a seu respeito foram feitas de forma mais pontual, o que pode 

ser justificado a partir da compreensão de que esse atributo depende dos demais, isto é, ele se 

refere a um estado harmônico entre o acesso, longitudinalidade e integralidade da atenção. 

Portanto, a sua escassez reflete um desequilíbrio entre a oferta dos outros atributos essenciais. 

Quanto aos atributos derivados, a orientação familiar considera o contexto familiar 

como potencial de cuidado e, também, de ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas de 

abordagem familiar; e a orientação comunitária diz respeito ao reconhecimento das 

necessidades da comunidade, por parte do serviço de saúde
2
.  

Não foram identificados estudos destinados exclusivamente à investigação dos 

atributos derivados, estes apareceram apenas em um estudo que avaliou todos os atributos da 

APS
1
. Neste observou-se escores insatisfatórios para a orientação familiar, o que causa 

estranheza uma vez que a assistência à saúde infantil na APS pressupõe maior interação com a 

família. Já a orientação comunitária foi melhor avaliada pelos cuidadores de crianças, 

revelando a valorização do contexto comunitário, especificamente para os serviços de ESF, 

que se relacionam a ações como a visita domiciliar realizada pelos agentes comunitários de 

saúde, facilitando a vigilância à saúde e o acompanhamento das famílias da comunidade. 

Dentre os estudos analisados, apenas dois
1,39

 utilizaram em sua coleta de dados o 

instrumento denominado Primary Care Assessment Tool - PCA-Tool Brasil na sua versão 

criança, instrumento este já validado no Brasil
3
 para aferição da presença e extensão dos 

atributos essenciais e derivados da APS, permitindo assim a avaliação do grau de orientação à 

APS a partir da experiência dos usuários em relação aos serviços de saúde nacionais na 
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atenção à criança. O Ministério da Saúde lançou um manual de utilização
40

 desse instrumento 

para normatizar seu uso. 

Esse dado é indicativo da necessidade de realização de estudos avaliativos da atenção 

primária em saúde da criança, capazes de mensurar esses atributos nos diferentes contextos 

que compõem a realidade dos serviços de saúde no Brasil. 

Necessidades de mudanças 

Ao considerar a problemática relativa à orientação da atenção à criança nos serviços de 

APS brasileiros, os estudos assinalam a necessidade de mudanças estruturais e processuais. 

Entenda-se estrutura como conjunto de características que possibilitam a oferta do serviço, 

contemplando todos os recursos necessários para que o processo assistencial ocorra, incluindo 

instalações, equipamentos, recursos humanos e financiamento; e processo como conjunto de 

atividades e procedimentos empregados no manejo dos recursos seja por parte dos 

profissionais de saúde que ofertam a atenção (atenção proporcionada), ou àquelas que 

representam atividades da população (atenção recebida)
2
. 

Os estudos comparativos entre diferentes tipos de serviço ou realizados no contexto da 

ESF
1,23,27

 destacaram que esse modelo de atenção tem se mostrado mais orientado à APS na 

saúde da criança do que outros modelos, mas que ainda há grandes necessidades de mudanças 

desde a infraestrutura
19,26

 dos serviços até a capacitação dos profissionais
41,42

.    

Dentre as mudanças necessárias apresentadas nos artigos analisados, encontra-se a 

construção de um paradigma que corresponda à reorientação do modelo de assistência, no 

qual a criança seja vista em seu contexto biopsicossocial e familiar. As ações elencadas 

poderiam ser voltadas para a vigilância em saúde, envolvendo a promoção, a avaliação e a 

recuperação da saúde em todos os níveis de atenção, de maneira integrada e 

multiprofissional
16

.  
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Essa direcionalidade na organização do processo de trabalho implica no fortalecimento 

das tecnologias interrelacionais pautadas pelo conjunto de saberes e instrumentos que 

expressam as relações interpessoais e as intersubjetividades na produção de cuidado em 

saúde, incluindo humanização, acolhimento, vínculo, responsabilização e trabalho em 

equipe
21

. Estudo
43

 mostrou que o acolhimento demonstrado pelos profissionais influi na 

avaliação dos usuários acerca da qualidade do atendimento. 

Esse indicativo é ratificado pelos estudos
13,26

 que valorizam o diálogo, o encontro com 

o outro (criança-família) e com suas necessidades, acrescentando que o profissional deve 

mobilizar a sua criatividade como instrumento de interlocução para aproximar conhecimentos 

e afastar a racionalidade técnica, pois a criatividade é um processo de busca de soluções para 

determinada questão, método e recurso nas práticas de cuidado à criança.  

Autores
39

 recomendam que os profissionais da saúde da família repensem suas 

práticas para atuar em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, e recebam 

capacitação para atender à criança na APS
18,41

. Ressalta-se que a capacitação em AIDPI tem 

se mostrado capaz de qualificar o atendimento à criança em nível de atenção primária
30,31

. 

Nesse sentido, criar condições para ofertar adequadamente os atributos da APS 

implica em reformulações de condições de estrutura e processo para ofertar APS de alta 

qualidade. Para tanto, são propostas mudanças na infraestrutura e organização dos serviços 
22

 

bem como no processo de trabalho na atenção básica para melhor atender à criança, refletindo 

inclusive sobre a distribuição das horas de trabalho e o número dos profissionais para 

mobilizar e absorver a demanda
18,25,28

. Além disso, é necessário envolver os usuários dos 

serviços na formulação de estratégias de mudanças, fortalecendo as representações 

comunitárias nas Câmaras Gestoras, nos Conselhos e Fundos Municipais de Saúde
19,27

. 

Para ofertar uma atenção básica orientada à APS em saúde da criança, é preciso 

melhor estruturar toda a rede de serviços de saúde, adequando a oferta à demanda, aliando 
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efetividade clínica a efetividade das relações interpessoais
23

. Assim, criam-se condições não 

somente para o acesso, mas especialmente para o atendimento integral e resolutivo, 

garantindo a continuidade da atenção em toda rede de forma coordenada.  

Conclusão 

A análise dos estudos incluídos nesta revisão integrativa explicita que os serviços de 

APS brasileiros são heterogêneos quanto à presença e extensão dos atributos essenciais na 

atenção à saúde da criança. Isso se deve, dentre outros motivos, à coexistência de diferentes 

serviços de atenção primária, crescente número de unidades da Estratégia de Saúde da 

Família, unidades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e ainda unidades de saúde 

do modelo tradicional (unidade tradicional). 

Percebeu-se que a ampliação na oferta de atenção primária por meio da ESF tem 

favorecido o acesso, mas sem garantia da integralidade, além disso, a ampliação no acesso foi 

mais percebida nos estudos realizados nas regiões Sul e Sudeste, revelando que há 

disparidades regionais na oferta dos serviços. Conclui-se que a integralidade da atenção à 

criança é um processo em construção na APS brasileira, a qual tem encontrado terreno mais 

fértil nos serviços de ESF, entretanto, trata-se de um modelo que ainda precisa de mudanças 

significativas na estrutura do serviço e no perfil dos profissionais para sua efetividade. 

A longitudinalidade e a coordenação da atenção, atributos essenciais da APS, foram 

pouco explorados na produção científica acerca do tema. A sua presença reflete uma rede de 

saúde melhor estruturada, assim evidencia-se a necessidade de estudos voltados à pesquisa 

desses atributos em saúde da criança, visto que são indispensáveis à compreensão da 

orientação de um serviço à APS. 

Os atributos orientação familiar e comunitária refletem maior interação da equipe de 

saúde com a família e a comunidade. O único estudo que considerou esses atributos mostrou 

que a orientação à família ainda não alcançou patamar desejado, mesmo no contexto da ESF. 
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Essa realidade faz refletir sobre a forma de se estruturar a atenção à criança na APS, visto que 

a interação e articulação com o contexto familiar é indispensável ao cuidado à infância.  

Esta revisão mostra que os estudos realizados no Brasil apontam caminhos para 

melhor organizar o cuidado à criança na atenção básica, isto é, para orientar os serviços a 

APS, carecendo um olhar cuidadoso para o conhecimento já produzido sobre a temática, a fim 

de melhor planejar as ações de cuidado frente à criança na atenção primária. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

 Trata-se de uma pesquisa avaliativa, descritiva, transversal de abordagem quantitativa, 

a qual permite descrever as características de determinada realidade, utilizando variáveis e 

seus padrões de distribuição em um dado momento
41

. Este estudo é parte integrante de um 

projeto multicêntrico intitulado “Avaliação da Efetividade da Atenção Primária em Saúde da 

Criança”, realizado concomitantemente nos municípios de Cascavel e Londrina, ambos no 

estado do Paraná, e em João Pessoa, no estado da Paraíba.  

 

3.2 Referenciais Teórico-metodológicos 

  

Adotaram-se os referenciais de avaliação da qualidade dos serviços de saúde proposto 

por Donabedian
42

 e avaliação da qualidade da APS desenvolvida por Starfield
9
. Avedis 

Donabedian em 1966 sintetizou a chamada abordagem sistêmica da avaliação, segundo a 

qual, a avaliação de um serviço de saúde deve contemplar três componentes básicos: 

Estrutura, Processo e Resultado.  

A Estrutura ou capacidade consiste no conjunto de características que possibilitam a 

oferta do serviço, contempla todos os recursos necessários para que o processo assistencial 

ocorra, incluindo instalações, equipamentos, recursos humanos e financiamento. O Processo 

ou desempenho diz respeito ao conjunto de atividades e procedimentos empregados no 

manejo dos recursos, seja por parte dos profissionais de saúde que ofertam a atenção (atenção 

proporcionada), ou àquelas que representam atividades da população (atenção recebida). O 

Resultado é o reflexo do cuidado sobre a saúde do usuário, verificados em termos de saúde, 

bem-estar e satisfação, é o teste final dos pressupostos inerentes ao uso da estrutura e do 

processo na avaliação do atendimento
43

. 

Essa abordagem sugere que a avaliação tenha início pelo componente Processo, pois 

permitirá avaliar as atividades que já estão sendo desenvolvidas pelo serviço, além disso, o 

Processo constitui-se no componente essencial em que a interação com o usuário concretiza a 

ação de saúde, somente em seguida desenvolve-se a avaliação da Estrutura e do 

Resultado
37,42

.  

Nesse sentido, a avaliação dos serviços baseada no referencial teórico proposto por 

Donabedian, favorece a participação ativa dos usuários, uma vez que os serviços se 
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apresentam interdependentes, abertos e permeáveis a estes que fazem parte integrante do 

processo, influenciando e sendo influenciados pelos mesmos, e por sua vez, trazendo para 

dentro dos componentes as características do contexto imediato
44

. 

 Por esse motivo, a abordagem baseada na Estrutura, Processo e Resultado tem sido a 

mais indicada para avaliação dos serviços de atenção primária à saúde, pois além de ser uma 

abordagem simples e direta para coleta e análise dos dados
45

 facilita e permite a melhor 

sistematização do processo avaliativo
37

, podendo envolver profissionais, usuários e gestores. 

Starfield
9 

definiu os quatro atributos essenciais dos serviços de APS: acesso de 

primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação da atenção. Reconhecendo, 

também, os atributos derivados, a saber, centralização na família, competência cultural e 

orientação para a comunidade, como características dos serviços que aumentam seu poder de 

interação com a comunidade assistida. 

Um serviço de atenção básica dirigido à população geral, para ser considerado 

provedor de atenção primária, deve apresentar os quatro atributos essenciais. A identificação 

rigorosa da presença e extensão desses atributos é fundamental para definir um serviço como 

realmente orientado à APS. Além disso, ao mensurar a presença e extensão de tais atributos é 

possível associá-los aos resultados do serviço, à efetividade da atenção, permitindo assim uma 

avaliação de seu processo de atenção
46

. 

A medição dos atributos da APS, proposta por Starfield, baseia-se no modelo 

conceitual de avaliação da qualidade dos serviços de saúde proposto por Donabedian em 

1966, considerando os componentes Estrutura, Processo e Resultado já apresentados.  

A abordagem desenvolvida por ela foi denominada de abordagem capacidade – 

desempenho, onde a capacidade é relativa à estrutura e o desempenho ao processo 

objetivando avaliar a obtenção da APS. A autora define quatro componentes estruturais ou de 

capacidade relevantes à atenção primária e dois aspectos do processo ou desempenho que 

traduzem o potencial numa atividade adequada
9
.  

Os componentes estruturais são: acessibilidade, que envolve a localização do 

estabelecimento próximo da população a qual atende, os horários e dias que está aberto para 

atender, o grau de tolerância para consultas não agendadas e o quanto a população percebe a 

conveniência destes aspectos da acessibilidade; variedade de serviços, corresponde ao pacote 

de serviços disponíveis à população; definição da população eletiva, diz respeito à capacidade 

do serviço de atenção à saúde identificar a população pela qual assume responsabilidade bem 

como o quanto os indivíduos da população atendida sabem que são considerados parte dela; 

continuidade, consiste nos arranjos pelos quais a atenção é oferecida, numa sucessão 
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ininterrupta de eventos. Os componentes processuais são: a utilização de serviços pela 

população, que se refere à extensão e o tipo de uso dos serviços e reconhecimento de 

problemas ou necessidades de saúde que necessitem atendimento por profissionais de outros 

serviços
9
. 

Ressalta-se que estes elementos foram abordados conforme apresentados no Manual 

do instrumento de coleta lançado pelo Ministério da Saúde
46

, em que os componentes 

estruturais variedade de serviços, população eletiva e continuidade foram mensurados, 

respectivamente, por meio das denominações serviços disponíveis, grau de afiliação e sistema 

de informação. O componente processual utilização foi também avaliado por meio da 

londitudinalidade, já que pressupõe a utilização do serviço ao longo do tempo, ao passo que 

reconhecimento do problema vinculou-se no instrumento às denominações serviços prestados 

e integração de cuidados.  

Para avaliação dos atributos essenciais da APS, deve-se avaliar, no mínimo, um dos 

quatro componentes estruturais (acessibilidade, variedade de serviços, população eletiva e 

continuidade) e um dos dois componentes processuais (utilização, reconhecimento do 

problema)
9
. Medir o potencial e o alcance de cada um dos atributos da atenção primária 

envolve, necessariamente, a medição de uma característica comportamental e da característica 

estrutural da qual ela depende.  

A seguir, apresentam-se as características de cada um dos atributos da APS e a 

proposta de Starfield
9
 para sua avaliação nos serviços de saúde. 

O acesso de primeiro contato implica em acessibilidade e uso do serviço para cada 

novo problema ou para acompanhamento rotineiro de saúde. Em linguagem clara, este ponto 

de primeiro contato é conhecido como porta de entrada. A ausência de uma porta de entrada 

facilmente acessível faz com que a atenção adequada possa não ser obtida ou seja adiada, 

incorrendo em gastos adicionais. 

A sua medição nos serviços de APS envolve a avaliação da acessibilidade 

(componente estrutural) e da utilização dos serviços quando surge uma necessidade de 

atenção (componente processual), nesse sentido devem ser considerados aspectos como: em 

que medida o sistema oferece fácil acesso, tanto geograficamente quanto com horário mais 

prolongado de funcionamento? A população acha esse acesso conveniente? O quanto o acesso 

mais fácil está associado à utilização do estabelecimento para problemas novos por sua 

população definida
9
? 

Ressalta-se que há importante diferenciação entre os termos acesso e acessibilidade, 

embora algumas vezes utilizados inadvertidamente como sinônimos, a acessibilidade é uma 
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característica que permite que as pessoas cheguem aos serviços, ou seja, é um aspecto da 

estrutura de um sistema ou unidade de saúde, aspecto esse necessário para se atingir a atenção 

ao primeiro contato, já o acesso é a forma como a pessoa experimenta esta característica de 

seu serviço de saúde
9
. 

A diferenciação entre os conceitos merece ser aprofundada, acessibilidade diz respeito 

à ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais e de gênero ao 

cuidado. Para um serviço de APS, este conceito implica em racionalizar a localização, o 

financiamento, organização e funcionamento considerando as necessidades de saúde locais
47

. 

Quanto ao conceito de acesso, diz-se que ele é uma dimensão do desempenho dos sistemas de 

saúde associada à oferta. Ressalta-se que a utilização pode ser uma medida do acesso, mas 

não se explica apenas por ele
48

. 

Um conceito mais abrangente de acesso diz respeito ao chamado acesso efetivo, no 

qual a utilização do serviço melhora as condições de saúde ou a satisfação com o serviço de 

saúde, ou seja, o uso do serviço passa a incluir os seus efeitos na saúde e na satisfação das 

pessoas, contudo, o acesso efetivo dos serviços de saúde resulta de uma multiplicidade de 

fatores, individuais, contextuais e de qualidade
48,49

.  

A longitudinalidade pressupõe a existência de uma fonte regular de cuidados e seu 

uso consistente ao longo do tempo. A relação entre a população e sua fonte de atenção deve se 

refletir em uma relação interpessoal intensa que expresse a confiança mútua entre os usuários 

e os profissionais de saúde. Para aferição desse atributo é indispensável considerar se aqueles 

indivíduos claramente reconhecidos como usuários identificam a unidade de saúde como sua 

fonte regular de atenção e se a utilizam como tal por um período de tempo
9
. 

Sendo assim, é reconhecida como sendo a essência da longitudinalidade uma relação 

pessoal ao longo do tempo, independente do tipo de problema de saúde, ou até mesmo da 

presença de um problema de saúde, entre o usuário e o profissional de saúde, por meio desta 

relação, os profissionais passam a conhecer os usuários, e estes passam a conhecer seus 

profissionais com o passar do tempo. Nesse contexto, o usuário tem condições de ser tratado 

como uma pessoa completa, levando em consideração seus valores e preferências
9
. 

Os benefícios advindos desta relação podem ser descritos como a redução no número 

de consultas, pois muitos problemas seriam manejados por telefone, sem necessidade de 

marcar uma consulta para averiguar informações já conhecidas, além de menos 

hospitalizações, já que os profissionais, provavelmente, seriam mais capazes de averiguar se o 

problema poderia ser resolvido em casa
9
. 
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Para a medição da longitudinalidade, conforme esta abordagem, um aspecto central é 

que os indivíduos sejam capazes de identificar sua fonte de atenção primária, sendo que esta 

fonte deveria identificar sua população eletiva (componente estrutural). Além disso, os 

indivíduos deveriam utilizar essa fonte habitual para todos os problemas, exceto aqueles para 

os quais há um encaminhamento por parte do médico de atenção primária (componente 

processual)
9
.  

A integralidade pode ser compreendida como um leque de serviços disponíveis e 

prestados pelo serviço de atenção primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer para 

que os usuários recebam atenção integral, tanto do ponto de vista do caráter biopsicossocial 

do processo saúde-doença, como ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação 

adequadas ao contexto da APS, mesmo que algumas ações não possam ser oferecidas dentro 

das unidades de APS. Incluem os encaminhamentos para especialidades médicas focais, 

hospitais, entre outros
50

. 

A APS deve, portanto, para o cumprimento deste atributo, reconhecer adequadamente 

a variedade completa de necessidades relacionadas à saúde do usuário e disponibilizar os 

recursos para abordá-las
9
. Para a mesma autora a integralidade da atenção é um mecanismo 

importante porque assegura que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da 

população. Os benefícios da atenção integral podem ser deduzidos a partir dos benefícios 

conhecidos da atenção preventiva e da prestação de serviços, que têm sua efetividade 

conhecida para as populações com necessidades específicas de saúde.  

Para medição do atributo integralidade devem ser considerados dois níveis, o nível 

populacional, no qual as necessidades da comunidade definem a variedade de serviços que 

devem ser oferecidos (componente estrutural), nele a obtenção da integralidade é refletida 

pela extensão em que os serviços de saúde abordam as necessidades evidentes da população, a 

exemplo de imunizações, programas de suplementação nutricional, planejamento familiar 

entre outros e o nível institucional, o qual depende da disponibilidade de informações a 

respeito dos tipos de problemas e diagnósticos (componente processual) que são vistos e 

manejados em diferentes unidades de saúde e por diferentes profissionais, como por exemplo, 

orientações sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, alimentação saudável, boa 

higiene, etc
9
.
 

A coordenação é definida pela capacidade de garantir a continuidade da atenção no 

interior da rede de serviços, pressupõe alguma forma de continuidade, seja por parte do 

atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários médicos, ou ambos, além 

do reconhecimento de problemas abordados em outros serviços e a integração deste cuidado 
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no atendimento global do usuário. O provedor de atenção primária deve ser capaz de integrar 

todo cuidado que o usuário recebe através da coordenação entre os serviços
50

. 

Esse quarto atributo dos serviços de APS é essencial para obtenção dos outros 

aspectos. Sem a coordenação, a longitudinalidade perderia muito de seu potencial, a 

integralidade seria dificultada e a função de primeiro contato tornar-se-ia uma função 

puramente administrativa, sendo assim, a coordenação é um estado de estar em harmonia 

numa ação e esforço comum
9
. 

A essência desse atributo é a disponibilidade de informações a respeito de problemas e 

serviços anteriores e o reconhecimento daquela informação, na medida em que está 

relacionada às necessidades do atendimento atual. Seus benefícios dizem respeito à 

possibilidade de um manejo continuado de um problema específico, requerendo diálogo 

contínuo entre os níveis de atenção, num processo que pode ser entendido como atenção 

compartilhada, que é um meio de melhorar o fluxo de informações do profissional de atenção 

primária, para outros especialistas e de volta para aquele.  

Algumas questões revelam aspectos importantes para avaliação deste atributo: em que 

medida o agendamento é organizado para permitir que os usuários consultem sempre o 

mesmo profissional em todas as consultas? Os prontuários médicos contêm informações 

pertinentes ao atendimento dos usuários? Existe aumento do reconhecimento de problemas 

associado à melhor continuidade
9
? 

A aferição da coordenação pode ser realizada, assim como os demais atributos, 

levando em consideração um elemento estrutural da atenção, o qual fornece a capacidade para 

o alcance do atributo e um aspecto processual, o qual fornece a contrapartida do desempenho. 

Sendo assim, deve-se considerar a continuidade da atenção como elemento estrutural e o 

reconhecimento do problema ou reconhecimento das informações a respeito da atenção dos 

problemas, como elemento processual ou de desempenho
9
. 

Para a referida autora, para alcançar a coordenação da atenção, deve haver um 

mecanismo para transferir as informações a respeito dos problemas do usuário ou da atenção 

recebida para estes problemas, seja por meio da manutenção do mesmo médico ou 

profissional de saúde para o usuário de uma consulta para outra, ou mesmo pela existência de 

canais de comunicação, prontuários médicos e outras tecnologias que facilitam o 

reconhecimento das informações geradas a respeito do usuário. Sendo assim, a continuidade 

no contexto da medição da coordenação, envolve a presença de tal mecanismo para assegurar 

uma sucessão ininterrupta de eventos entre as consultas. 
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O reconhecimento dos problemas constitui-se na etapa mais crítica, pois não pode 

haver tratamento sem o reconhecimento inicial do problema existente. Quando os 

profissionais de saúde não agem baseados em informações, constitui-se um erro por omissão, 

impedindo a correta ação perante o problema. Quanto maior o reconhecimento dos problemas 

dos usuários pelos profissionais, maior a probabilidade dos usuários mostrarem uma melhora 

subsequente
9
.  

Os atributos derivados são tidos como aqueles que qualificam as ações dos serviços de 

APS, sendo que “um alto nível de alcance das qualidades exclusivas e fundamentais da 

atenção primária resulta nos três aspectos derivados. Eles são a centralização na família, a 

competência cultural e a orientação para a comunidade”
9:486

.  

A centralização na família resulta quando o alcance da integralidade fornece uma 

base para consideração dos usuários dentro de seus ambientes, quando a avaliação das 

necessidades para a atenção integral considera o contexto familiar e seu potencial de cuidado 

e, também, de ameaça à saúde, incluindo o uso de ferramentas de abordagem familiar
9
.   

Duas áreas de interesse, de acordo com a autora, merecem destaque dentro da 

centralização familiar, o apoio e a apreciação dos recursos familiares, incluindo seus níveis 

educacionais e meios financeiros para lidar com os problemas de saúde do usuário, bem como 

o conhecimento a respeito dos padrões de doença nas famílias, que pode até mesmo esclarecer 

possíveis mecanismos de etiologia e de resposta à terapia. 

A competência cultural envolve o reconhecimento das necessidades especiais das 

subpopulações, que podem não estar em evidência devido a características étnicas, raciais ou 

outras características culturais especiais, bem como a adaptação do provedor (equipe e 

profissionais de saúde) a essas características culturais especiais da população para facilitar a 

relação e a comunicação com a mesma
9
. 

Havendo integralidade, essas necessidades especiais devem ser reconhecidas e 

abordadas na variedade de serviços ofertados. A aferição do atributo requer a determinação de 

que estes são arranjos para identificar a existência de necessidades culturais especiais e a 

extensão na qual as populações especiais percebem suas necessidades especiais como sendo 

atendidas
9
. 

O terceiro atributo derivado é a orientação para a comunidade, o qual resulta de um 

alto grau de integralidade da atenção em geral e diz respeito ao reconhecimento por parte do 

serviço de saúde das necessidades em saúde da comunidade através de dados epidemiológicos 

e do contato direto com a comunidade, sua relação com ela, assim como o planejamento e a 

avaliação conjunta dos serviços
9,50

. 
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Todas as necessidades relacionadas à saúde dos usuários ocorrem em um contexto 

social de modo que o reconhecimento dessas necessidades frequentemente requer o 

reconhecimento do contexto social. Para avaliação desse atributo propõe-se considerar três 

aspectos: o primeiro é o conhecimento das necessidades de saúde da comunidade, que pode 

ser obtido através de entrevistas com profissionais de saúde e a comunidade, contemplando 

questões relativas à morbidade e mortalidade, níveis de incapacidades e doenças, além de 

taxas de absenteísmo na escola ou no trabalho; o segundo aspecto é o quanto os profissionais 

se envolvem nos assuntos da comunidade, também verificável por meio de entrevistas 

abordando o conhecimento a respeito das redes sociais e dos sistemas de apoio disponíveis, 

incluindo recursos recreacionais, religiosos, políticos ou filantrópicos; e o terceiro aspecto 

abrange o quanto o profissional envolve a comunidade em questões relacionadas à prática, 

como pesquisas periódicas de satisfação do usuário e sugestões para melhora, e a participação 

da comunidade na tomada de decisões nos serviços de saúde
9
.  

 Dessa forma, foram avaliados os atributos essenciais e derivados da APS considerando 

em cada um dos atributos essenciais um componente Estrutural ou de Capacidade e um 

Processual ou de Desempenho
9,42.

 

  

3.3 Caracterização do Município Cenário do Estudo 

 

 O estudo foi realizado na cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, 

localizada na região litorânea, com uma área geográfica de 211.474 Km
2
 e uma população de 

723.515 habitantes, destes, 720.785 residem no perímetro urbano e 2.730 na zona rural. 

Dentre a população total, 114.492 são crianças menores de 10 anos, sendo 10.056 menores de 

1 ano.
 (IBGE, 2013)

 A rede de atenção municipal à saúde está estruturada da seguinte maneira: 

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

serviços de atenção básica do município de João Pessoa está distribuída territorialmente em 

cinco Distritos Sanitários que recortam toda a extensão territorial da cidade. Formada por 183 

equipes de saúde da família, três equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS), e dez Equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e cinco Unidades 

Básicas de Saúde. Os serviços especializados estão distribuídos em três Centros de Atenção 

Integral à Saúde Especializada (CAIS), um Centro de Referência para o Idoso, um Centro de 

Testagem e Aconselhamento em DST/IDS, três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 
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Figura 1: Mapa do Estado da Paraíba com destaque para o município de João Pessoa.  

 

 

3.4 Campo ou Local de Estudo 

 

 Este estudo foi desenvolvido nas Unidades da ESF localizadas na área urbana do 

município de João Pessoa. Devido à ampla rede municipal de atendimento no município, o 

estudo foi realizado no Distrito Sanitário III (DS III), que possui uma população de 188.958 

habitantes, com 53 Equipes de Saúde da Família, no período da coleta de dados, cobrindo 

90,5% das famílias daquela área. A escolha do DS III deu-se em virtude de ser ele o maior 

dos distritos da rede de atenção básica da cidade e por ser área de atuação da Universidade 

Federal da Paraíba.  

 

3.5 População e Amostra 

 

A população do estudo foi composta de familiares (pai, mãe) e/ou cuidadores (avós, 

tios, cuidadores legais) de crianças, aqui entendidas aquelas com idades até nove anos, onze 

meses e 29 dias, atendidas nas USF’s, num período de seis meses anteriores a etapa de coleta 

de dados da pesquisa, definido como o período de julho a dezembro de 2011. 

 Primeiramente foi realizada uma pesquisa junto ao SIAB - Sistema de Informação da 

Atenção Básica, para o levantamento do número de atendimentos no período de seis meses 

anteriores a data prevista para coleta de dados, meses de julho a dezembro de 2011, nas 

unidades da área urbana que compõem o DS III, compreendendo a faixa etária até dez anos. O 

número de atendimentos para esse período foi de 21.486 crianças. 
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 A partir desse dado, foi estimado o tamanho da amostra por amostragem probabilística 

casual simples estratificada, resultando em 343 participantes, adotando-se uma margem de 

erro de 5%, com intervalo de confiança de 95%. Salienta-se que, embora a amostra tenha sido 

composta de 343 familiares, neste estudo entrevistou-se um total de 344, um participante a 

mais do número estabelecido na amostra. A amostra foi partilhada proporcionalmente ao 

número de crianças atendidas por USF do DS III, conforme a Tabela 1, a seguir: 

 

Tabela 1: Composição da amostra em relação à população do estudo, nas unidades que 

compõem o DS III em João Pessoa-PB. 

UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA População (N) Amostra (n) 

USF - Mussango I 336 5 

USF - Mussango II 358 6 

USF - Aldeia SOS 456 7 

USF – Mangabeira 394 6 

USF - Nova Esperanca 373 6 

USF - Timbo I 652 11 

USF - Mangabeira IV Ambulantes I 399 6 

USF - Mangabeira Por Dentro 582 8 

USF - Santa Barbara 142 2 

USF – Feirinha 368 6 

USF – Laranjeiras 449 7 

USF - Colégio Invadido 184 3 

USF - Cristo Rei 330 5 

USF - Boa Esperanca 258 4 

USF - Jose Américo Conjunto I 370 6 

USF – Balcão 308 5 

USF - Cidade Verde I 879 17 

USF - Cidade Verde II 386 6 

USF - Prosind I 333 5 

USF - Mangabeira VI 1º Etapa 554 9 

USF – União 246 4 

USF – Panorâmica 340 5 

USF – Coqueiral 206 3 

USF – Tijolão 391 6 

USF - Sonho Meu 569 9 

USF - Frei Damião 446 7 

USF- Doce Mae de Deus 722 14 

USF - Monte Das Oliveiras C Mara 315 5 



58 
 

USF - Paratibe I 478 8 

USF - Parque do Sol 376 6 

USF - Timbo II 842 14 

USF – Eucalipto 581 9 

USF – Colibris 468 7 

USF - Jose Americo Conjunto II 384 6 

USF - Agua Fria 447 7 

USF - Prosind II 173 3 

USF - Pedro Lins 487 8 

USF - Cidade Verde III 150 2 

USF - Cidade Verde IV 180 3 

USF - Cidade Verde V 652 11 

USF - Cidade Verde VI 343 5 

USF - Projeto Mariz 151 2 

USF - Mangabeira VII A 445 7 

USF - Mangabeira VII B 220 4 

USF - Mangabeira VII C 371 6 

USF - Valentina I 575 9 

USF - Valentina II 243 4 

USF - Valentina III 257 4 

USF - Valentina IV 371 6 

USF - Paratibe II 496 8 

USF – Girassol 595 11 

USF - Jose Americo III 168 3 

USF – Bancarios 418 7 

TOTAL 21486 343 

                 FONTE: SIAB, 2011. 

 

3.6 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

 Foram incluídos familiares (pai, mãe) e/ou cuidadores (avós, tios, cuidadores legais) 

de crianças menores de dez anos de idade, moradores da região urbana de abrangência das 

unidades, que apresentaram condições para ser o respondente do instrumento de coleta, tais 

como capacidade de entendimento, expressão e compreensão das questões e do termo de 

consentimento livre e esclarecido- TCLE (Apêndice A). O cuidador respondente deveria 

conhecer a unidade que iria avaliar, assim, foi incluído aquele que levou a criança para 

atendimento naquela determinada unidade por, pelo menos, duas vezes, previamente àquela 

que estava aguardando. Como critério de exclusão, foram considerados familiares que 
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utilizavam esporadicamente a unidade da ESF, para finalidades específicas, como imunização, 

por exemplo, mas não utilizavam o serviço como um todo. 

 

3.7 Coleta de Dados 

 

3.7.1  Procedimentos de coleta de dados 

 A coleta de dados foi realizada no período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013, 

constituída de duas etapas: levantamento dos dados refrente ao número de atendimentos de 

crianças junto a SIAB para a definição da amostra, e aplicação do instrumento de coleta nas 

unidades de saúde da família do DS III. 

 Antes do início da segunda etapa foi realizada uma oficina de treinamento com todos 

os entrevistadores envolvidos no projeto (alunos de iniciação científica, mestrado e 

doutorado) integrantes do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e Adolescente - 

GEPSCA – UFPB. Utilizou-se como base o Manual do Ministério da Saúde lançado em 2010, 

para aplicação do instrumento utilizado neste estudo
46

. 

 A coleta de dados aconteceu nas salas de espera das 53 USF’s que compõem o DS III 

e foi realizada por uma equipe de 8 entrevistadoras. O instrumento foi aplicado após 

apresentação do estudo ao familiar da criança, verificando se este contemplava os critérios de 

inclusão, ratificando o seu interesse em participar da pesquisa por meio da assinatura do 

TCLE (Apêndice A). 

 A seleção dos familiares das crianças se deu por amostragem sistemática na fila de 

espera para consulta médica ou puericultura. Assim, iniciou-se convidando o último familiar 

da fila de espera e, caso este não aceitasse, o imediatamente anterior e assim sucessivamente, 

até se completar a cota amostral estabelecida para a unidade, a cada dia de aplicação do 

instrumento. Os dias e horários da coleta obedeceram aos seguintes critérios: dia reservado ao 

atendimento de crianças nas USF’s e disponibilidade das entrevistadoras. 

 

 3.7.2  Instrumentos de coleta de dados 

 Para coleta dos dados socioeconômicos e demográficos da família da criança foi 

utilizado um questionário estruturado elaborado especificamente para este fim (Apêndice B) e 

para avaliação da orientação à APS, utilizou-se o instrumento denominado Primary Care 

Assessment Tool - PCATool ou Instrumento de Avaliação da Atenção Primária- PCATool -

Brasil na versão criança (Anexo B). Várias evidências corroboram para utilização desse 

instrumento, revisão sistemática sobre instrumentos utilizados para avaliação da atenção 
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primária
51

 mostrou que o PCAToll foi o único a obter desempenho satisfatório na avaliação 

dos atributos da APS e na capacidade de mensurar aspectos de estrutura e processo, além 

disso, esse instrumento já foi validado no Brasil
52

 e vem sendo incentivado pelo Ministério da 

saúde para avaliar e monitorar a qualidade da atenção básica
46

. 

 Ressalta-se que o instrumento foi desenvolvido por Starfield e colaboradores
50,53

 em 

três versões, criança, adulto e profissionais,  para adaptá-lo à realidade brasileira, cada versão 

original do instrumento foi transformada em uma ferramenta aplicável através dos processos 

de tradução, adaptação e validação, além da análise de confiabilidade
46

.  

 O PCAToll - Brasil versão criança  possui no total 55 questões, 52 para aferição dos 

atributos essenciais e derivados da APS e 3 questões no início do instrumento mensuram o 

grau de afiliação do usuário ao serviço de saúde. Essas questões ou itens estão organizados 

em 10 blocos (A-J). Os atributos essenciais são avaliados quanto aos aspectos de estrutura e 

processo, ressalta-se que, o Grau de afiliação é o componente estrutural do atributo 

longitudinalidade
46

, conforme a Tabela 2 a seguir.   

Tabela 2: Relação dos atributos e componentes avaliados no PCATool - Brasil versão criança 

Atributo/Grau de Afiliação Componente Avaliado Itens 

Grau de afiliação com o 

serviço(A) 
Estrutura 3 (A1-A3) 

Acesso de Primeiro Contato – 

Utilização (B) 
Processo 3 (B1-B3) 

Acesso de Primeiro Contato – 

Acessibilidade (C) 
Estrutura  6 (C1-C6) 

Longitudinalidade (D) Processo  14 (D1-D14) 

Coordenação – Integração de 

Cuidados (E) 
Processo  5 (E2-E6) 

Coordenação – Sistema de 

Informações (F) 
Estrutura  3 (F1-F3) 

Integralidade – Serviços 

Disponíveis (G) 
Estrutura  9 (G1-G9) 

Integralidade – Serviços 

Prestados (H) 
Processo 5 (H1-H5) 

Orientação Familiar (I) - 3 (I1-I3) 

Orientação Comunitária (J) -  4 (J1-J4) 
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As respostas são do tipo Likert, com intervalos que variam de 1 a 4 (1 = com certeza 

não; 2 = provavelmente não; 3 = provavelmente sim; 4 = com certeza sim) para cada item que 

compõe o atributo, a cada resposta o instrumento atribui um valor. O instrumento contou 

também com uma opção não sei/não lembro para a qual se atribuiu o valor = 9, o qual durante 

a análise obedeceu ao estabelecido no manual do instrumento
46

. Resultaram desse processo os 

escores de cada atributo avaliado e um escore geral sobre a qualidade dos serviços de APS, a 

partir da experiência do usuário do serviço. 

 

3.7.3 Variáveis do estudo 

 Para análise das características socioeconômicas e demográficas da família foram 

utilizadas as seguintes variáveis: número de filhos, intervalo entre os partos, cuidador 

principal da criança, idade, anos completos de estudo e ocupação dos pais da criança, situação 

conjugal, renda familiar aproximada, principal responsável pela renda da família, quantas 

pessoas dependiam desta renda, eletrodomésticos existentes no lar, tipo de moradia, 

quantidade de cômodos, abastecimento de água, rede de esgoto, eletricidade doméstica, coleta 

de lixo e meio de transporte mais utilizado pela família. 

Variáveis que compõem o instrumento PCATool – Brasil versão criança: grau de 

afiliação do usuário ao serviço de saúde, acesso de primeiro contato (utilização e 

acessibilidade), longitudinalidade, coordenação (integração de cuidados e sistema de 

informações), integralidade (serviços disponíveis e serviços prestados), orientação familiar e 

orientação comunitária. Para aferição do grau de orientação, foram consideradas as variáveis 

denominadas escores essencial e geral da APS. 

 

3.8 Análise dos Dados 

 

 Os dados foram digitados, armazenados e processados através do programa Excel 

versão 7.0 da Microsoft
®
. A digitação ocorreu em dupla entrada, seguida de checagem das 

planilhas para validar o processo. Utilizou-se ainda o software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) for Windows versão 21.0 para realização de associação entre variáveis. 

 A análise dos dados foi realizada de acordo com as orientações contidas no Manual do 

instrumento divulgado pelo Ministério da saúde (Anexo C)
46

. Sendo assim, quando 50% ou 

mais das respostas de determinado entrevistado para um atributo correspondeu a opção não 

sei/não lembro, o escore para esse entrevistado ficou em branco no banco de dados, ou seja, 

esse entrevistado não foi contabilizado na avaliação do atributo em questão. Entretanto, se a 
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soma das respostas para o atributo foi inferior a 50% do total de questões, o valor = 9 (não 

sei/não lembro) foi transformado em valor = 2 (provavelmente não), no sentido de pontuar 

negativamente algumas características do serviço de saúde que não foram conhecidas pelo 

entrevistado
46

. 

Para verificar o grau de afiliação do familiar cuidador ao serviço, ou seja, identificar o 

serviço ou profissional de saúde que servia como referência para os cuidados da criança, foi 

realizado um cálculo com base nas diferentes possibilidades de respostas às três questões 

iniciais do instrumento (A1, A2, A3), utilizando o seguinte algoritmo estruturado:    

• Todas as respostas NÃ :  

A1 = A2 = A3 = 0, então Grau de Afiliação = 1. 

• Uma, duas ou três respostas SIM, porém diferentes, relativas a diferentes serviços: 

A1 ≠ A2 ≠ A3 ≠ 0, então Grau de Afiliação = 2. 

• Duas respostas SIM iguais, relativas ao mesmo serviço: 

A1 = A2 ou A1=A3 ou A2=A3 e iguais a SIM, então Grau de Afiliação = 3. 

• Todas as respostas SIM, todas relativas ao mesmo serviço: 

A1 = A2 = A3 = 1, então Grau de Afiliação = 4. 

 Os escores médios para cada um dos atributos foram calculados pela média dos 

valores das respostas dos itens que compõe cada atributo 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010)

, conforme o 

seguinte exemplo: o atributo Acesso de Primeiro Contato – Utilização é composto de três 

itens (B1, B2, B3), logo, o seu escore é calculado pela soma do valor dos itens dividido pelo 

número de itens: Escore médio = (B1 + B2 + B3) / 3 e assim foi realizado o cálculo para cada 

um dos atributos que compõem o instrumento utilizado. 

 Posteriormente os escores médios de cada atributo foram transformados em uma 

escala de 0 a 10, utilizando a seguinte fórmula: Escore ajustado = (Escore obtido – 1) X 10/ 3. 

O escore essencial da APS foi calculado pela média dos atributos essenciais mais grau de 

afiliação: Escore essencial= (A+B+C+D+E+F+G+H) /8. Calculou-se o escore geral da APS 

pela média dos atributos essenciais e derivados mais o grau de afiliação: Escore 

geral=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) /10
46

. 

 Valores de escores  ≥ 6,6 foram definidos como elevados, pois representam, após a 

transformação, respostas maiores ou iguais a 3 “provavelmente sim” na escala Likert original 

do PCATool, significando grau de orientação satisfatório à APS, já escores com valores < 6,6 

foram considerados baixos, mostrando que o serviço não está orientado à APS
54,55

. 

 Para verificação da associação entre variáveis foram empregados os testes de 

associação qui-quadrado e, quando pertinente, o teste exato de Fisher, para comparação de 
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proporções o teste binomial e o teste t para comparação de médias, todos em nível de 

significância 5% (p < 0,05). Empregou-se ainda um modelo de regressão logística para 

comprovação das associações entre as variáveis pesquisadas. Como medida de força de 

associação entre as variáveis, utilizou-se o Odds Ratio (OR) ou Razão de chances e intervalo 

de confiança de 95%. 

 

3.9 Aspectos Éticos 

 

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

Conselho Nacional de Saúde. Por se tratar de uma pesquisa vinculada a um projeto 

multicêntrico, o mesmo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Oeste do Paraná – UNIOESTE – Cascavel-PR, instituição proponente do estudo, com parecer 

favorável 044/ 2012 em 26 de Abril de 2012 (Anexo D).  

 Para dar início à coleta de dados o projeto de pesquisa também foi submetido à 

Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, e posteriormente obteve autorização formal da 

instância administrativa denominada Distrito Sanitário III. 

 Todos os pesquisadores envolvidos assinaram o termo de compromisso de uso de 

dados em arquivos, assumindo o compromisso de preservar a privacidade dos usuários cujos 

dados foram coletados, afirmando que as informações seriam utilizadas para execução do 

projeto em questão e que estas somente seriam divulgadas de forma anônima, não sendo 

usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que pudessem identificar o participante da 

pesquisa. 

 Todos os responsáveis pelas crianças aceitaram participar da pesquisa e assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- TCLE (Apêndice A), o qual contém o objetivo 

da pesquisa e sua forma de realização, lhes assegurando a possibilidade de desistir a qualquer 

momento da pesquisa sem qualquer prejuízo ou dano.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

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

o primeiro intitulado “Avaliação da orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na 

Estratégia Saúde da Família” destinou-se aos seguintes objetivos: avaliar o grau de orientação 

à Atenção Primária à Saúde da criança na Estratégia de Saúde da Família e identificar a 

presença e a extensão dos atributos da Atenção Primária relacionados à saúde da criança. Esse 

artigo será submetido à Revista Latino-Americana de Enfermagem. 

O segundo artigo com título “Avaliação da associação entre características do usuário 

e qualidade da atenção em saúde da criança” objetivou verificar a associação entre 

características do usuário e a qualidade da atenção em saúde da criança na Estratégia Saúde da 

Família, o qual será enviado a Revista Brasileira de Enfermagem.  
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4.1 Artigo Original 1
‡
 

 

Avaliação da orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na  

Estratégia Saúde da Família
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, Simone Elizabeth Duarte Coutinho
††

, Altamira Pereira da Silva 
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Resumo 

Objetivos: avaliar o grau de orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na Estratégia 

de Saúde da Família e identificar a presença e a extensão dos atributos da Atenção Primária 

relacionados à saúde da criança. Método: estudo transversal de abordagem quantitativa com 

344 familiares de crianças em unidades da Estratégia de Saúde da Família. Utilizou-se o 

Primary Care Assessment Tool - versão criança para coleta de dados. Resultados: verificou-se 

alto grau de afiliação dos familiares ao serviço e valores satisfatórios para os atributos 

longitudinalidade e acesso – utilização, mostrando que o serviço é referência para o 

atendimento infantil e vem sendo utilizado como fonte regular de atenção. A coordenação 

alcançou valor relativamente adequado. No entanto, a integralidade da atenção mostrou-se 
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‡‡ Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem e do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB, vice coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

saúde da Criança e do Adolescente da referida instituição.E-mail E-mail: altreichert@uol.com.br 
§§ Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE. E-mail: 

beatriz.oliveira@unioeste.br 
***Doutora em Enfermagem. Docente Curso de Graduação em Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da UFPB, Coordenadora do Grupo de estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do 

Adolescente da referida instituição. E-mail: neucollet@gmail.com 
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comprometida em todas as dimensões avaliadas, bem como os atributos derivados orientação 

familiar e comunitária. Conclusões: A Estratégia Saúde da Família caminha na direção da 

forte presença e extensão dos atributos da atenção primária à saúde da criança, destacando 

aspectos de estrutura e processo desses serviços que necessitam de redimensionamento, 

especialmente quanto aos atributos integralidade, orientação familiar e comunitária, que 

apresentaram os menores índices. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Avaliação de serviços; Saúde da Criança.  

Descriptors: Primary Health Care; Evaluation of Services; Child´s Health.  

Descriptores: Atención Primaria a la Salud; Evaluación de Servicios; Salud del Niño. 

 

Introdução 

 A Atenção Primária à Saúde (APS), por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), 

apresenta-se como possibilidade para o enfrentamento dos principais problemas de saúde da 

criança, por meio da oferta de atenção integral, cujas ações visam à cura, reabilitação e 

promoção da saúde. Esses objetivos, embora necessários e defendidos nas políticas brasileiras 

de atenção à criança, não têm sido de fácil operacionalização no cotidiano dos serviços de 

saúde
(1)

. 

 Sendo assim, faz-se necessária avaliação da ESF quanto à adequação a seus atributos 

ordenadores, pois os resultados dessa avaliação podem guiar estratégias de fortalecimento ou 

mudança das ações desenvolvidas neste âmbito de atenção. 

 Os atributos da APS são compreendidos em dois grupos: os atributos essenciais - 

acesso de primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e integralidade; e os atributos 

derivados, que compreendem orientação familiar, comunitária e competência cultural. O 

acesso de primeiro contato implica em acessibilidade e uso do serviço para cada novo 

problema ou para acompanhamento rotineiro de saúde. A longitudinalidade pressupõe a 
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existência de uma fonte regular de cuidados e seu uso consistente ao longo do tempo. A 

integralidade consiste na garantia de diversos tipos de serviços para que os usuários recebam 

atenção integral, tanto do ponto de vista biopsicossocial do processo saúde-doença, como 

ações de promoção, prevenção, cura e reabilitação adequadas ao contexto da APS. A 

coordenação é definida pela capacidade de garantir a continuidade da atenção no interior da 

rede de serviços. A orientação familiar implica em considerar a família como potencial de 

cuidado e, também, de ameaça à saúde, a família é o foco da atenção. A orientação 

comunitária implica no reconhecimento por parte do serviço de saúde das necessidades em 

saúde da comunidade através de dados epidemiológicos e do contato direto com a 

comunidade. A competência cultural refere-se à adaptação da equipe de saúde às 

características culturais especiais da população. Há evidências de que um serviço orientado à 

APS, isto é, em conformidade com seus atributos, é mais eficaz e de maior qualidade
(2)

. 

 Com base nestes conceitos foi desenvolvido um modelo para mensurar a oferta da 

Atenção Primária pautada nos seus atributos
(2)

, o qual tem guiado estudos em âmbito 

nacional
(3-5)

. No entanto, observou-se escassez de trabalhos destinados a avaliar a atenção à 

saúde da criança utilizando os atributos da APS no Nordeste brasileiro, cenário deste estudo. 

 Frente à expansão da ESF e necessidade de analisar a efetividade desse serviço na 

atenção à população infantil, objetivou-se avaliar o grau de orientação à Atenção Primária à 

Saúde da criança na Estratégia de Saúde da Família e identificar a presença e a extensão dos 

atributos da APS relacionados a essa população. 

Método 

 Estudo transversal de abordagem quantitativa, realizado nas unidades da ESF do 

município de João Pessoa-PB. Devido à ampla rede municipal de atendimento no município, 

o estudo foi realizado no Distrito Sanitário III (DS III), em virtude de ser ele o maior dos 

distritos da rede de Atenção Básica da cidade, com uma população de 180.000 habitantes, 53 
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Equipes de Saúde da Família, à época da coleta de dados (Outubro 2012- janeiro 2013), 

cobrindo 90,5% das famílias daquela área. 

 A população estudada foi constituída de familiares cuidadores de crianças de zero a 

dez anos de idade, atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do DS III. O cálculo da 

amostra foi realizado a partir de pesquisa junto ao Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) para o levantamento do número de atendimentos dessas crianças, no período de seis 

meses anteriores a data prevista para coleta de dados. O número obtido nesse período foi de 

21.486 crianças. Diante deste quantitativo, foi estimado o tamanho da amostra por 

amostragem probabilística casual simples estratificada, resultando em 343 participantes, com 

partilha proporcional do número de crianças atendidas por USF. Adotou-se uma margem de 

erro de 5%, com intervalo de confiança de 95%. Foram entrevistados 344 familiares. 

A coleta de dados foi realizada nas salas de espera para consulta médica ou de 

puericultura das USF. Os critérios de inclusão foram: ser familiar e principal cuidador da 

criança, morador da região urbana e de abrangência das USF, com capacidade de 

entendimento, expressão e compreensão das questões, conhecer a unidade, (familiar que levou 

a criança para atendimento por pelo menos, duas vezes), e que estava aguardando 

atendimento; e como critério de exclusão: familiares cuidadores com uso esporádico unidade 

de saúde, para finalidades específicas, como imunização, por exemplo. Para coleta de dados 

utilizou-se o instrumento Primary Care Assessment Tool ou Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária - PCATool na versão criança
(6)

, validado no Brasil
(7)

. Esse instrumento 

afere a presença e extensão dos atributos essenciais e derivados da APS em serviços de 

atenção à saúde infantil. Os atributos derivados avaliados pelo instrumento foram a orientação 

familiar e comunitária, visto que a competência cultural não se mostrou representativa no 

processo de validação do instrumento à realidade brasileira
(7)

. O instrumento possui 55 

questões, 52 para aferição dos atributos essenciais e derivados da APS e 3 questões  que 
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mensuram o grau de afiliação do usuário ao serviço de saúde
(8)

. Suas respostas são do tipo 

Likert. Os dados socioeconômicos foram coletados por meio de um questionário estruturado, 

elaborado especificamente para este fim.  

Os atributos essenciais foram avaliados quanto aos aspectos de estrutura, que 

corresponde aquilo que propicia a prestação dos serviços, ou seja, os recursos necessários para 

oferta dos serviços e processo, conjunto de atividades e procedimentos empregados no manejo 

dos recursos, conforme o modelo sistêmico de avaliação dos serviços de saúde proposto por 

Avedis Donabedian
(9)

, adotado como referencial teórico metodológico deste estudo. A análise 

dos dados foi baseada na estatística descritiva, de acordo com as instruções contidas no 

Manual de utilização do PCATool publicado pelo Ministério da Saúde
(8)

. 

Os dados foram digitados, armazenados e processados no programa Excel versão 7.0 

da Microsoft
®
. A digitação ocorreu em dupla entrada, seguida de checagem das planilhas para 

validar o processo. Os escores médios para cada um dos atributos foram calculados pela 

média das questões que compõe cada atributo, em seguida os escores médios foram 

transformados em uma escala de 0-10, sendo denominado, a partir de então, escore ajustado, 

obtido pela fórmula: Escore ajustado = (Escore médio – 1) X 10/ 3
(8)

. 

Resultaram desse processo os escores essencial e geral da APS. O escore essencial foi 

calculado pela média dos atributos essenciais mais grau de afiliação, e o escore geral da APS 

pela média dos atributos essenciais e derivados mais o grau de afiliação
(8)

. Valores de escores 

≥ 6,6 foram definidos como elevados, pois representam respostas maiores ou iguais a 3 

(provavelmente sim) na escala Likert original do PCATool, significando grau de orientação 

satisfatório à APS, já escores com valores < 6,6 foram considerados baixos, mostrando que o 

serviço não está orientado à APS
(10)

. O projeto de pesquisa foi analisado pelo Comitê de Ética 

obtendo parecer favorável (044/ 2012), todos os participantes assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 
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Resultados 

 Foram entrevistados 344 cuidadores responsáveis por crianças menores de 10 anos das 

53 unidades da ESF incluídas no estudo. As principais características socioeconômicas dos 

participantes estão apresentadas na Tabela1. A maioria foram mães das crianças (80,3 %), 

com mais de 25 anos de idade (70,6%), casadas ou em união estável (79,9%), possuindo um 

(45,3%) ou dois filhos (33,4%), com 10 a 14 anos completos de estudo (50,5%), do lar 

(43,9%), renda familiar de um salário mínimo (46,2%) e residindo em casa própria (54%). 

Tabela1: Características socioeconômicas dos participantes do estudo, João Pessoa, PB, 2013. 
Variáveis 

 
n (%) 

Variáveis 

 
n (%) 

Cuidador Principal 

Mãe 

Outros 

 

313 (80,3) 

31 (19,7) 

Escolaridade Paterna 

< 10 anos 

≥10 anos 

>14 

 

163 (47,4) 

145 (42,1) 

15(4,3) 
Idade do Cuidador 

principal (anos) 

< 25 

≥ 25 

 

 

101 (29,4) 

243 (70,6) 

Ocupação da Mãe 

Do lar 

Autônoma 

Outras 

Sem ocupação 

 

151 (43,9) 

26 (7,6) 

95 (27,6) 

72 (21,0) 

Situação conjugal 

Casada/União estável 

Mãe solteira 

Viúva 

 

275 (79,9) 

46 (13,6) 

4 (1,1) 

Ocupação do Pai 

Comércio 

Construção civil 

Outras 

Sem ocupação 

 

81(23,5) 

53 (15,4) 

174 (50,6) 

30 (8,7) 

Nº filhos 
Um 

Dois 

Três ou mais 

 
156 (45,3) 

115 (33,4) 

73 (21,2) 

Renda familiar 
< 1 salário mínimo 

1 salário mínimo 

> 1 salário mínimo 

Não informado 

 
41 (12,2) 

159 (46,2) 

141 (40,9) 

2 (0,6) 

Escolaridade Materna 

< 10 anos 

≥10 anos 

>14 

 

153 (44,4) 

174 (50,5) 

16 (4,6) 

Moradia 

Própria 

Alugada 

Cedida 

 

186 (54,0) 

121 (35,1) 

37 (10,7) 

  

Os escores dos atributos da APS para ESF estão na Tabela 2. Observou-se escores 

satisfatórios (≥ 6,6) para o componente grau de afiliação e para os atributos acesso-utilização, 

longitudinalidade, coordenação - sistema de informação, e para o escore essencial da APS. O 

atributo coordenação – integração de cuidados obteve valor muito próximo ao ponto de corte. 

A média dos escores foi considerada insatisfatória ou baixa (< 6,6) para os atributos acesso-

acessibilidade, integralidade - serviços disponíveis e prestados, bem como para os atributos 

derivados orientação familiar e orientação comunitária. O escore geral da APS também ficou 
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abaixo do parâmetro utilizado. O escore essencial da APS alcançou o valor estabelecido (≥ 

6,6). O atributo essencial integralidade obteve o menor escore deste estudo em ambas as 

dimensões avaliadas.  

Tabela 2: Escores dos atributos/componente da ESF, João Pessoa, PB, 2013. 

Atributo/Componente 
N Escore 

médio* 
EP† 

Escore 

mín. 

Escore 

max. 

Grau de afiliação 344 8,0 0,2 3,3 10,0 

Atributos Essenciais:      

Acesso – Utilização 343 8,2 0,1 3,3 10,0 

Acesso – Acessibilidade 342 5,3 0,1 0,0 10,0 
Longitudinalidade 343 6,6 0,1 3,3 10,0 

Coordenação – Integração do cuidado 96 6,5 0,4 0,0 10,0 

Coordenação – Sistema de Informação 344 7,3 0,1 0,0 10,0 

Integralidade – Serviços Disponíveis  282 5,2 0,1 0,0 10,0 

Integralidade – Serviços Prestados 343 5,4 0,2 0,0 10,0 

Atributos Derivados:      

Orientação Familiar 341 5,4 0,2 0,0 10,0 

Orientação Comunitária 242 5,8 0,2 0,0 10,0 

Escore Essencial APS 344 6,6 0,4 5,2 8,2 

Escore Geral APS 344 6,4 0,4 5,2 8,2 

 * Os escores assumem valores entre 0-10. † Erro Padrão  

 

O valor do escore geral da APS ficou abaixo do parâmetro, obtendo o valor de 6,4 

(EP±0,4). Como o grau de orientação para Atenção Primária corresponde ao escore geral da 

APS
(8)

, obtido pela média dos atributos essenciais e derivados, mais o grau de afiliação, 

constatou-se que a ESF no contexto investigado ainda não está orientada à APS na atenção à 

saúde da criança. Ressalta-se que as médias dos escores representam o resultado, dado que os 

valores do erro padrão são pequenos em relação à média. 

 A Tabela 3 apresenta a classificação dos atributos essenciais conforme o componente 

Donabediano avaliado e seu escore médio. Essa classificação permitiu constatar os aspectos 

de estrutura e processo dos atributos essenciais que exigem mudanças.  

Tabela 3: Classificação dos atributos essenciais da APS quanto aos componentes 

Donabedianos estrutura e processo e seus escores médios, João Pessoa, PB, 2013. 

Atributo Estrutura Processo 

Escore 

Satisfatório 

(≥6,6) 

Escore 

Insatisfatório 

(<6,6) 

Grau de Afiliação X  X  

Acesso – Utilização  X X  

Acesso – Acessibilidade X   X 

Longitudinalidade  X X  

Coordenação - Integração do cuidado  X  X 

Coordenação - Sistema de Informação X  X  
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Integralidade - Serviços Disponíveis X   X 

Integralidade - Serviços Prestados  X  X 

  

Conforme mostra a Tabela 3, os atributos acesso e integralidade apresentaram escores 

insatisfatórios (< 6,6) em seus componentes estruturais, os atributos coordenação e 

integralidade mostraram-se comprometidos quanto à dimensão processual. 

 Dos atributos essenciais avaliados, somente a longitudinalidade apresentou escore 

satisfatório em ambos os componentes estrutura e processo, tendo em vista que o componente 

estrutural da longitudinalidade é o grau de afiliação. Nos demais atributos percebeu-se o 

comprometimento de pelo menos um dos componentes estrutural ou processual, contudo, o 

caso mais crítico foi do atributo integralidade que se revelou insatisfatório em ambas as 

dimensões avaliadas. 

Discussão 

 Os resultados revelam a percepção dos cuidadores sobre a atenção ofertada pela ESF à 

população infantil, além de mostrar o perfil socioeconômico das famílias de crianças que 

utilizam esse serviço como fonte regular de cuidados. Neste último aspecto, observou-se 

relativa vulnerabilidade socioeconômica das famílias, especialmente quando se considera os 

anos de estudo do responsável pela criança e a renda familiar. 
 

O resultado encontrado quanto ao grau de afiliação do cuidador ao serviço traduz uma 

experiência positiva quanto à vinculação deste à ESF, pois o alto escore desse item mostra que a 

ESF é a referência da família para a atenção à saúde criança. Esse achado é bastante relevante, 

pois reafirma a pertinência da ESF como política reestruturadora da atenção à saúde no país, 

evidenciando que a expansão da APS, por meio da ESF, tem favorecido a sua utilização para o 

atendimento infantil, semelhante ao resultado de outras pesquisas neste âmbito de atenção
(4,11)

. 

O alto escore do grau de afiliação é um aspecto importante na avaliação do atributo 

longitudinalidade, pois corresponde ao seu componente estrutural, já que indica que os 

indivíduos utilizam a ESF como sua fonte habitual de atenção à saúde. Ressalta-se que a 
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longitudinalidade foi o único atributo essencial satisfatoriamente avaliado nos dois aspectos 

mensurados (estrutura e processo), demonstrando forte presença e extensão das variáveis 

analisadas.  

Esse resultado evidencia a existência de uma relação entre o usuário, cuidador da 

criança, e sua fonte de cuidado a ESF, pressupondo que a atenção é ofertada sempre pelo 

mesmo profissional, que conhece família, criança, seu contexto de vida, por isso entende suas 

necessidades, proporcionando confiança e apoio para que o cuidador retorne ao serviço.  

A presença do atributo acesso de primeiro contato foi bem avaliada em sua dimensão 

processual, utilização, no entanto, obteve baixo escore para a dimensão estrutural, 

acessibilidade, indicando que a ESF é o serviço utilizado para o atendimento da criança, mas 

que ainda existem barreiras que dificultam o acesso das crianças a esse serviço. As 

dificuldades relativas à acessibilidade, neste estudo, estão relacionadas ao horário de 

funcionamento dos serviços, tempo de espera entre a marcação e consulta, dificuldade para 

conseguir atendimento quando a criança está doente, acesso a consultas de revisão e 

aconselhamento por telefone. Resultado semelhante também foi identificado em outro estudo 

(OLIVEIRA et al., 2012)(12)
 o que descaracteriza a ESF como primeiro contato do usuário com o 

sistema de saúde, dirigindo-o para o serviço secundário ou terciário. 

Na busca por justificativas para essa situação estudo
(3)

 sugere que as dificuldades no 

alcance desse atributo estejam vinculadas “às particularidades da criança e às suas demandas 

curativas apresentadas aos serviços de saúde, pelo maior volume de afecções agudas que 

apresenta”. Em outras palavras, a criança adoece mais frequentemente que o adulto e 

principalmente por condições agudas. Sendo assim, os serviços não estariam preparados para 

acolher essa demanda. No entanto, acredita-se que os serviços de ESF, mesmo trabalhando 

com a demanda espontânea, devem ter agendamento de prioridade para o atendimento 

infantil, estando capacitado, portanto, a garantir o acesso mesmo frente a situações de maior 
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vulnerabilidade, do contrário estará se eximindo de um dos seus atributos essenciais. Além 

disso, não se pode restringir as dificuldades de acesso aos momentos da doença, visto que a 

APS deve ser capaz de atender o usuário integralmente, não fomentando a dissociação entre 

saúde e doença.  

Com relação ao atributo da APS coordenação, ou seja, capacidade de integração do 

serviço com a rede do sistema de saúde, seu componente estrutural é o sistema de informação, 

e processual integração de cuidados. Quanto ao sistema de informação, o escore elevado 

pressupõe a disponibilidade de informações a respeito de serviços prestados anteriormente e o 

reconhecimento dessa informação, na medida em que está relacionada às necessidades do 

atendimento atual da criança
(2)

. Para avaliação desse componente foi considerado o fato de o 

familiar cuidador possuir algum registro de saúde da criança no momento do atendimento, a 

exemplo do cartão de vacinação, disponibilidade do prontuário durante a consulta e a 

possibilidade de o familiar ter acesso a esse documento. Neste estudo, o sistema de 

informação obteve escore elevado, o que indica que os registros necessários são valorizados 

no contexto da ESF, fator que pode favorecer a continuidade do cuidado, terapêutica 

adequada e prevenção de agravos.  

A avaliação da dimensão processual do atributo coordenação, isto é, integração de 

cuidados na atenção à criança reflete as experiências das mães com seus filhos, quando os 

mesmos foram encaminhados a uma instituição de saúde em âmbito secundário e/ou terciário 

para exames específicos ou consultas com especialistas
(4)

. 

Por esse motivo, apenas os cuidadores que informaram buscar serviços especializados 

para a criança durante o período que ela vinha sendo acompanhada na ESF, responderam 

quanto a esse atributo, como mostra a Tabela 2 foram 96 familiares cuidadores, 28% da 

amostra analisada.  Esse dado não está distante do valor preconizado para um serviço de APS, 
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o qual deve ser capaz de resolver 80 a 85% dos problemas apresentados por seus usuários, 

encaminhando somente 15 a 20% dos casos
 (2)

.  

O valor próximo ao ideal para este atributo sugere a existência de um sistema de 

integração de cuidados relativamente adequado, semelhante ao achado em outro estudo
(5)

. 

Esse resultado revela que a ESF caminha no sentido de alcançar patamares ideais para o 

atributo coordenação na atenção à saúde da criança, sugerindo um sistema de referência e 

contrarreferência estruturado, com fluxos definidos, o que conduz à resolutividade, pois nem 

todas as necessidades da criança podem ser atendidas no âmbito da Atenção Primária. Além 

disso, mostra consonância com a proposta da APS enquanto coordenadora da rede de atenção 

à saúde
(13)

.  

No entanto, o menor escore quanto aos atributos essenciais da APS na ESF foi relativo 

ao atributo integralidade, o qual obteve pontuação baixa nas duas dimensões avaliadas, serviços 

disponíveis e serviços prestados. Esse resultado indica insuficiência de estrutura e capacitação 

profissional para a oferta de atenção integral, semelhante aos achados de algumas pesquisas 

realizadas no Brasil
(1,14)

. 

Neste estudo, verificou-se a carência de serviços disponíveis, relacionados à dimensão 

estrutural do atributo, especificamente com relação à suplementação nutricional, 

aconselhamento ou tratamento para o uso prejudicial de drogas e problemas de saúde mental; 

aspectos relevantes e complementares para oferta de uma APS de qualidade. A carência 

desses serviços reforça a ideia que a ESF tem seu foco na doença, cuja lógica de trabalho 

ainda está pautada na queixa-conduta, incapaz, portanto, de atender integralmente às 

necessidades de saúde da criança e sua família
(15)

.  

Evidenciou-se a ausência de abordagens que proporcionem à família possibilidades para 

o enfrentamento de situações que impactam severamente o contexto familiar, a exemplo do uso 

de drogas e problemas de saúde mental. Há, portanto, a necessidade de ampliar a oferta de 
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serviços na Atenção Primária, visando garantir abordagens contextualizadas e que estejam de 

acordo com as necessidades das famílias e com perfil epidemiológico local. Esse indicativo é 

reforçado pelos baixos escores verificados para os atributos orientação familiar e comunitária. 

Quanto à dimensão processual, serviços prestados, o atributo integralidade não se 

mostrou muito diferente do resultado anterior, seu baixo escore coloca em evidência uma 

realidade preocupante quanto ao manejo dos cuidados à criança na ESF. Esse componente 

avaliou se os profissionais que atendem à criança abordam aspectos importantes para 

promoção da saúde, a exemplo da alimentação saudável, boa higiene e sono adequado, 

segurança no lar, mudanças no crescimento e desenvolvimento da criança, maneiras de lidar 

com seus problemas de comportamento e prevenção de acidentes domésticos. 

Dos cinco itens avaliados, apenas o item que trata da alimentação saudável, boa 

higiene e sono adequado foi avaliado satisfatoriamente, o que justifica o baixo escore desse 

atributo e mais uma vez reitera o achado de alguns estudos
(16-17)

, demonstrando que, apesar da 

tentativa de mudança de paradigma na saúde, o foco do atendimento à criança nos serviços de 

APS ainda está centralizado no modelo biologocista.  

Esse modo de produzir o cuidado distancia-se da atenção integral, pautada na 

compreensão de que o desenvolvimento saudável da criança sofre influências não somente dos 

fatores biológicos, mas também do meio social e familiar
(18)

,
 
direcionando a atenção para o 

diálogo e escuta na busca pelas reais necessidades da criança em seu contexto familiar. A 

literatura apresenta achados semelhantes a este quanto ao atributo integralidade
(1,19)

.
 
 

Percebeu-se que o pequeno elenco de serviços disponíveis associado à oferta de 

serviços parcelares comprometeu a integralidade da atenção à criança, apontando a 

necessidade de reestruturação, para melhor atender à população infantil. A mudança dessa 

realidade requer dotar a USF de estrutura adequada e capacitação dos profissionais. Autores 

(AYRES et al., 2012)(17)
 propõem a construção de projetos de cuidado que integrem os diversos 
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saberes e ações dos profissionais e as diferentes finalidades do trabalho, fomentando a 

dimensão comunicacional para abordar inteiramente a necessidade da criança e sua família. 

Os atributos derivados, orientação familiar e comunitária, atingiram valores 

insatisfatórios, semelhante ao encontrado em outra pesquisa
(20)

. Este resultado requer reflexão, 

pois esperava-se que escores elevados para o atributo longitudinalidade estivessem 

acompanhados de escores também elevados para orientação familiar, já que o atendimento 

regular da criança pressupõe maior interação com a sua família, considerando suas 

necessidades. Cabe, então, o questionamento: como atender à criança na ausência de 

abordagens voltadas a sua família?  

Essa questão remete ao achado já explicitado neste estudo: cuidar da criança sem 

considerar seu contexto familiar é promover um cuidado fragmentado, isto é, sem garantia de 

integralidade. Assim, os baixos valores verificados para a integralidade corroboram a baixa 

orientação familiar. A centralização na família resulta do alcance da integralidade, pois esta 

fornece a base para consideração dos usuários dentro de seus ambientes, considerando a 

família como potencial de cuidado e, também, de ameaça à saúde
(2)

. Dessa forma, a ESF, 

modelo que deveria estar centrado na família, ainda não atingiu essa direcionalidade em sua 

plenitude. 

Quanto à orientação comunitária, o escore obtido foi um pouco maior, comparado à 

orientação familiar, mas neste caso é importante considerar que muitos cuidadores 

entrevistados não souberam precisar a maior parte das respostas quanto a este atributo, o que 

gerou a baixa pontuação, indicando fraca presença e extensão do mesmo. Dos itens avaliados, 

apenas o referente à visita domiciliar foi satisfatório, indicando que a ESF realiza 

rotineiramente tal ação. Estudo
(21)

 mostrou a que a visita domiciliar representa um facilitador 

relevante para utilização do serviço e adesão à ESF.   
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No entanto, apenas a realização de visitas domiciliares não é suficiente para classificar 

um serviço como orientado à comunidade. Faz-se necessário reconhecimento por parte do 

serviço de saúde das necessidades em saúde da comunidade, por meio de dados 

epidemiológicos e do contato direto com a comunidade, assim como o planejamento e a 

avaliação compartilhada do serviço
(2)

. 

A avaliação conjunta dos atributos é realizada pela verificação dos escores essencial e 

geral da APS. O resultado obtido quanto ao escore essencial permite identificar que a ESF 

oferta atenção em consonância com os atributos essenciais da APS. No entanto, a verificação 

do seu valor exatamente igual ao ponto de corte estabelecido, deveu-se principalmente aos 

baixos valores encontrados para os atributos integralidade em seus dois componentes e 

acesso-acessibilidade, atributos essenciais que menos se expressaram nesta avaliação, 

indicando a necessidade de reestruturação do serviço quanto aos aspectos de estrutura e 

processo para garantia do acesso e atenção integral à criança. 

O escore geral, que define o serviço como orientado à APS, não alcançou o ponto de 

corte, e esse resultado é reflexo, principalmente, da ausência dos atributos derivados, 

orientação familiar e comunitária, associado aos baixos valores de alguns atributos essenciais, 

evidenciando a importância de aprimorar principalmente ações que tenham como foco a 

família e a comunidade. Esses resultados demonstram que a ESF é um contexto que caminha 

para ofertar atenção adequada à criança, isto é, orientada pelos atributos da APS, no entanto, 

ainda é necessário aperfeiçoar a atenção ofertada em alguns atributos essenciais e criar 

abordagens que proporcionem maior direcionamento às famílias e à comunidade. 

Conclusão 

O presente estudo constatou que a Atenção Primária à Saúde da criança no contexto da 

ESF caminha na direção da forte presença e extensão dos atributos da APS, destacando 

aspectos de estrutura e processo desses serviços que necessitam de aperfeiçoamento, 
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especialmente quanto ao atributo integralidade, que apresentou os menores índices. Verificou-

se alto grau de afiliação dos familiares ao serviço, e escores também elevados para os 

atributos longitudinalidade e acesso em seu componente processual, utilização, os quais 

evidenciam que esse serviço é referência para o atendimento infantil e vem sendo utilizado 

como fonte regular de atenção.  

 Concluiu-se que a longitudinalidade é favorecida pela existência de um sistema de 

informação adequado, reflexo de valores elevados para o componente estrutural da 

coordenação. O sistema de integração de cuidados também se manteve relativamente 

adequado. Contudo, ainda há dificuldades de acesso pela organização do processo de trabalho 

na ESF, indicando a pertinência de rever questões como horário de funcionamento das 

unidades de saúde e quantitativo de profissionais para absorver a demanda.  

A integralidade da atenção está fortemente comprometida pela insuficiência de 

serviços disponíveis e prestados, com destaque para aspectos indispensáveis à promoção da 

saúde infantil, como suplementação nutricional, prevenção do uso de drogas e saúde mental, 

ora negligenciados pelos serviços. Resulta desse achado, a baixa orientação familiar, 

indispensável na atenção à saúde da criança, além de valores também baixos para a orientação 

comunitária, os quais necessitam ser priorizados no contexto investigado.  

Registra-se que este estudo apresentou a visão do usuário, aquele que experimenta o 

serviço, contudo, há outros atores sociais envolvidos no processo assistencial que também 

devem ser avaliados. Além disso, o conjunto de dados analisado é restrito a um único 

município. Todavia os resultados aqui discutidos permitiram identificar aspectos de estrutura 

e processo da ESF que requerem redimensionamento no sentido de ofertar atenção à criança 

orientada pelos atributos da APS.  
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Resumo 

Objetivou-se verificar a associação entre características do usuário e a qualidade da atenção 

em saúde da criança na Estratégia Saúde da Família. Estudo transversal de abordagem 

quantitativa realizado entre outubro de 2012 e janeiro de 2013 utilizando-se o Instrumento de 

Avaliação da Atenção Primária versão criança com 344 familiares cuidadores. Foram 

realizados testes estatísticos univariados e adaptação de um modelo de regressão logística 

para obter as associações desejadas. Constatou-se que há associação entre características 

sociodemográficas e grau de afiliação do usuário à avaliação do serviço. Destaca-se que o 

componente grau de afiliação apresentou-se como possibilidade para uma melhor avaliação da 

Estratégia Saúde da Família, pois altos níveis de afiliação estiveram fortemente associados a 

chances aumentadas de avaliações satisfatórias. 

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Avaliação de Serviços, Saúde da Criança. 

 

 

 

 

                                                             
††† Artigo submetido a Revista Cadernos de Saúde Pública (Normas - Anexo F) (Comprovante - Anexo G)  
‡‡‡ Artigo resultante de dissertação de mestrado da autora de Simone Soares Damasceno. Título: Avaliação da 

Orientação à Atenção Primária à Saúde da Criança, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB, 2014. 
§§§  Enfermeira. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri/URCA. 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. E-mail: 

simonedamasceno@ymail.com 
**** Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem e do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB, vice coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em 

saúde da Criança e do Adolescente da referida instituição.E-mail E-mail: altreichert@uol.com.br 
†††† Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Estadual do Oeste do Paraná/UNIOESTE. E-mail: 

beatriz.oliveira@unioeste.br 
‡‡‡‡Doutora em Enfermagem. Docente Curso de Graduação em Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da UFPB, Coordenadora do Grupo de estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do 

Adolescente da referida instituição. E-mail: neucollet@gmail.com 

  

mailto:simonedamasceno@ymail.com
mailto:altreichert@uol.com.br
mailto:beatriz.oliveira@unioeste.br
mailto:neucollet@gmail.com


84 
 

Association evaluation between user´s characteristics 

 and quality of the child´s health care 

Abstract 

It aimed at verifying the association between the user´s characteristics and the quality of the 

child´s health care in the Family Health Strategy. It is a cross-sectional study of quantitative 

approach carried out between October 2012 and January 2013 by using the Primary Care 

Evaluation Tool, child´s version, with 344 family caretakers.  Univariate statistical tests and 

the adaptation of a logistic regression model were used in order to obtain the desired 

associations. It was realized that there is association between socio-demographic 

characteristics and the user´s affiliation degree related to the service.  It is highlighted that the 

affiliation degree component was presented as possibility for a better evaluation of the Family 

Health Strategy because high levels of affiliation were strongly associated to increasing 

chances of satisfactory evaluations.  

Keywords: Primary Health Care, Service Evaluation, Child´s Health. 

 

Evaluación de la asociación entre rasgos del usuario 

y cualidad de la atención en salud infantil  

Resumen  

Objetivamos verificar la asociación entre rasgos del usuario y la cualidad de atención en salud 

infantil en la Estrategia Salud de la Familia. Estudio transversal de abordaje cuantitativo 

llevado a cabo entre octubre de 2012 y enero de 2013, en el que utilizamos el Instrumento de 

Evaluación de la Atención Primaria versión niño, con 344 familiares cuidadores. Realizamos 

testes estadísticos univariados y adaptación de un modelo de regresión logística para obtener 

las asociaciones anheladas. Comprobamos que hay asociación entre rasgos socio-

demográficos y grado de afiliación del usuario a la evaluación del servicio. Destacamos que el 

componente grado de afiliación se mostró como posibilidad para una mejor evaluación de la 

Estrategia Salud de la Familia, pues altos niveles de afiliación estuvieron estrechamente 

asociados a amplias probabilidades de evaluaciones satisfactorias. 

Descriptores: Atención Primaria a la Salud, Evaluación de Servicios, Salud del Niño. 

 

Introdução 

 A Estratégia Saúde da Família (ESF) está presente em 5.284 municípios brasileiros, 

assistindo 101,3 milhões de habitantes 
1
. Esses dados revelam a expansão da Atenção 
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Primária à Saúde (APS) em âmbito nacional, visando a reorientação do paradigma de atenção, 

de um modelo focado na doença, curativista e hospitalocêntrico para um modelo centrado na 

família, a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença e da necessidade de 

intervenções que vão além da prática curativa, com foco na qualidade da atenção oferecida 
2
.  

 No entanto, o aumento no número de equipes da ESF implantadas no país, não 

corresponde necessariamente à mudança do modelo de atenção pretendido, o que vem sendo 

revelado em alguns estudos 
3,4,5

. Dentre os problemas encontrados, salienta-se a alta 

prevalência de internações pediátricas por condições sensíveis à atenção primária, a baixa 

capacitação profissional para ofertar atenção integral e a falta de estrutura adequada para o 

funcionamento desses serviços, especialmente quando se trata da população infantil, 

produzindo insatisfação ao usuário quanto à atenção recebida. 

 Esse contexto justifica a necessidade de processos avaliativos capazes de mensurar a 

qualidade dos serviços de atenção primária no país, pois esses serviços apresentam-se 

distintos em virtude dos diferentes graus de implantação e das necessidades singulares da 

comunidade. Estudo 
6
 indica que pesquisas avaliativas são escassas na realidade brasileira, 

especialmente voltadas a populações específicas, como é o caso da população infantil.  

Para avaliar a qualidade dos serviços de APS é imprescindível considerar a aderência 

dos serviços aos seus atributos ordenadores, sistematizados em quatro atributos essenciais: 

acesso de primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação; e três atributos 

derivados: orientação familiar, comunitária e competência cultural
 7

, pois a adesão a esses 

atributos revela um serviço orientado à APS, assegurando-lhe maior efetividade da atenção 

oferecida. 

Além de verificar a presença desses atributos, é pertinente também identificar fatores 

relacionados a uma avaliação satisfatória dos serviços, o que possibilita a identificação de 

pontos fortes que potencializam avaliação satisfatória e pontos frágeis, aqueles que, 

porventura, relacionem-se a uma avaliação insatisfatória. Os resultados de avaliações como 

esta, voltadas à saúde da criança, podem ser capazes de evidenciar características associadas a 

uma melhor avaliação dos cuidados recebidos, contribuindo para compreensão da realidade 

avaliada, além de subsidiar o planejamento de ações voltadas à APS, especialmente 

considerando os fatores associados à avaliação insatisfatória do serviço. Este estudo teve 

como objetivo verificar a associação entre características do usuário e a qualidade da atenção 

em saúde da criança na Estratégia Saúde da Família. 
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Método 

Estudo transversal de abordagem quantitativa, realizado no município de João Pessoa, 

capital do estado da Paraíba, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2013. A atenção 

Primária à Saúde no município está distribuída territorialmente em cinco Distritos Sanitários 

que recortam toda a extensão territorial da cidade, os quais concentram 183 equipes da 

Estratégia Saúde da Família, 3 equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 10 

equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e 5 Unidades Básicas de Saúde. 

Devido a ampla rede municipal de APS no município, o estudo foi realizado no 

Distrito Sanitário III (DS III), em virtude de ser este o maior dos distritos da cidade, com uma 

população de 180.000 habitantes, 53 equipes da ESF, à época da coleta de dados, cobrindo 

90,5% das famílias daquela área. 

A população do estudo foi composta de familiares cuidadores de crianças menores de 

dez anos de idade, atendidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) do DS III. A amostra 

foi calculada com base nos dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), a 

partir do número de crianças atendidas com essa faixa etária no período de seis meses 

anteriores à data prevista para coleta de dados, perfazendo um total de 21.486 crianças. Com 

esse dado estimou-se o tamanho da amostra por amostragem probabilística casual simples 

estratificada, sendo constituída de 343 participantes com partilha proporcional do número de 

crianças atendidas por USF. Adotou-se uma margem de erro de 5%, com intervalo de 

confiança de 95%. Registra-se que foram entrevistados 344 participantes. 

Para avaliar a qualidade da ESF foi utilizado o referencial proposto por Starfield
 7

, 

baseado nos atributos essenciais e derivados da APS. Para coleta de dados utilizou-se o 

instrumento Primary Care Assessment Tool ou Instrumento de Avaliação da Atenção 

Primária - PCATool na versão criança, já validado no Brasil 
8
. O instrumento possui questões 

distintas para aferição dos atributos da APS e grau de afiliação do usuário ao serviço. 

Ressalta-se que os atributos derivados avaliados foram orientação familiar e comunitária, 

visto que a competência cultural não se mostrou representativa no processo de validação do 

instrumento à realidade brasileira 
8
. As repostas do instrumento são do tipo Likert, com 5 

possibilidades de respostas, “com certeza sim”, “provavelmente sim”, “provavelmente não”, 

“com certeza não” e “nãosei/Não lembro” . Os dados sociodemográficos e econômicos dos 

participantes foram levantados, utilizando-se um questionário estruturado elaborado 

especificamente para este fim.  

A aplicação do instrumento PCATool - versão criança foi realizada nas salas de espera 

para consulta médica ou de puericultura das USF, sendo incluído familiar principal cuidador 
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da criança e que fosse morador da região urbana de abrangência das unidades, com 

capacidade de entendimento, expressão e compreensão das questões, que conhecesse a 

unidade, para isso, o familiar deveria ter levado a criança para atendimento por pelo menos, 

duas vezes anteriores àquela que estava aguardando. Foram excluídos os familiares 

cuidadores que utilizavam o serviço de maneira esporádica, para finalidades específicas, como 

imunização, por exemplo, e por isso não conheciam o serviço como um todo. 

Os dados foram processados empregando-se o software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) for Windows versão 21.0. A análise se deu por meio da estatística 

descritiva e exploratória dos dados, seguindo as orientações do Manual do instrumento 

PCATool-Brasil
 9
, o qual conduziu o cálculo dos escores de cada atributo, bem como o escore 

essencial (obtido pela média dos atributos essenciais e do grau de afiliação) e o escore geral 

da APS (valor médio dos atributos essenciais e derivados e o do grau de afiliação), o qual 

reflete a orientação do serviço à Atenção Primária à Saúde. Os valores médios obtidos para 

cada atributo conforme a escala Likert original do instrumento foram convertidos em uma 

escala de 0-10, em que escores com valores iguais ou maiores que 6,6 indicam a presença e 

extensão adequada do atributo
 10

 e, portanto, refletem qualidade da atenção ofertada pelo 

serviço. 

As características dos usuários analisadas foram os aspectos sociodemográficos e o 

grau de afiliação ao serviço. Para verificação da associação entre as variáveis descritas e 

avaliação da ESF, foram empregados os testes de associação qui-quadrado e, quando 

pertinente, o teste exato de Fisher, para comparação de proporções o teste binomial e o teste t 

para comparação de médias, todos em nível de significância 5% (p < 0,05). Buscando a 

comprovação da associação entre as variáveis estudadas ajustou-se um modelo de regressão 

logística admitindo-se como variável desfecho ou resposta a avaliação satisfatória (escore 

geral ≥ 6,6) e como variáveis explicativas os aspectos sociodemográficos e grau de afiliação. 

Como medida de força de associação entre as variáveis utilizou-se o Odds Ratio (OR) ou 

Razão de chances e intervalo de confiança de 95%.  

O estudo proposto obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (Parecer 

044/2012) e da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. O termo de consentimento 

livre e esclarecido foi assinado por todos os participantes desta pesquisa. 

Resultados 

A Tabela 1 expressa a avaliação da ESF com base em seus atributos ordenadores, 

mostrando a proporção de familiares cuidadores de crianças que avaliaram o serviço como 
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satisfatório (escore ≥ 6,6) e insatisfatório (escore < 6,6) 
10

. Como pode ser observado, com 

exceção dos atributos Integralidade - serviços prestados, para todos os outros atributos houve 

diferença estatisticamente significativa entre as proporções dos indivíduos que avaliaram a 

ESF como satisfatória e insatisfatória, com destaque para a maior proporção de avaliações 

satisfatórias do componente grau de afiliação e dos atributos essenciais acesso de primeiro 

contato, longitudinalidade, coordenação, integralidade - serviços disponíveis e o atributo 

derivado orientação comunitária. No entanto, na análise geral dos atributos, refletida pelos 

escores essencial e geral percebeu-se que foi maior a proporção dos usuários que avaliaram de 

forma insatisfatória o serviço considerando o conjunto de atributos avaliados (Tabela 1). 

Tabela 1: Avaliação da ESF com base nos atributos da APS, João Pessoa, PB, 2013. 

Atributos da APS 

Avaliação dos atributos da APS 
Significância*  

(Valor-p) Satisfatório   Insatisfatório   

Freq. % Freq. % 

Grau de afiliação  252 73,3 92 26,7      0,0000# 

Acesso de primeiro contato – utilização  307 89,5 36 10,5 0,0000# 

Acesso de primeiro contato – acessibilidade 192 56,2 150 43,9 0,0265# 

Longitudinalidade  307 89,2 37 10,8 0,0000# 

Coordenação - integração de cuidados   61 63,5 35 36,5 0,0103# 

Coordenação - sistema de informações     291 84,6 53 15,4 0,0000# 

Integralidade - serviços disponíveis    163 57,8 119 42,2 0,0103# 

Integralidade - serviços prestados    186 54,2 157 45,8 0,1304 

Orientação familiar  143 41,6 201 58,4 0,0021# 

Orientação comunitária  167 69,0 75 30,1 0,0000# 

Essencial 130 37,8 214 62,2 0,0000
#
 

Geral 149 43,3 195 56,6 0,0007
#
 

* Teste Binomial para comparação de proporções. #Diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). 

A figura1 abaixo mostra os escores médios atingidos em cada atributo avaliado. Como 

podem ser observados, alguns atributos essenciais obtiveram baixos valores (< 6,6), acesso-

acessibilidade, integralidade- serviços disponíveis e serviços prestados. Os atributos derivados 

orientação familiar e comunitária também se apresentaram abaixo do ponto de corte. 
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Figura 1: Escores médios dos atributos da APS na ESF e sua classificação, João Pessoa, PB, 

2013
*
. 

 

*Considerou-se a denominação dos atributos da APS conforme apresentados na Tabela1. 

No intuito de identificar variáveis que poderiam estar relacionadas à avaliação do 

serviço, as características sociodemográficas e o grau de afiliação dos familiares cuidadores 

de crianças foram dicotomizadas em relação à avaliação do serviço, com base no escore geral 

≥ 6,6 
10

. Conforme mostra a Tabela 2, dos 344 entrevistados, 36% (121) avaliaram a ESF 

como satisfatória, destes, 80% têm até 2 filhos, com intervalos entre partos de mais de 2 anos 

(80,80%), cujo cuidador principal é a própria mãe da criança (92,80%) que tem, em média, 30 

anos (DP ± 7,97 anos). Os pais são, em sua maioria, casados ou compartilham união estável 

(89,25%), com cerca de 10 anos de estudo cada um, sendo empregados do comércio ou da 

construção civil (43,20%) e a mãe desempregada ou do lar (63,13%). Com essas 

características, a renda da família se concentra entre 1 e 2 salários mínimos (66,93%), com o 

pai sendo o responsável por esta renda, na maioria dos casos (60,00%). 

Quanto às condições de moradia observou-se que a maioria dos entrevistados que 

avaliaram satisfatoriamente o serviço habitam casas próprias (58,47%) e de alvenaria 

(98,40%). Já em termos de infraestrutura, 92,80% das residências possuem rede oficial de 

abastecimento de água (tratada) ou encanada com abastecimento regular; 95,20% possuem 

esgotamento sanitário oficial ou por meio de fossa e rede elétrica oficial (96,00%). Quanto ao 

componente grau de afiliação, 99,20% dos entrevistados que classificaram o serviço como 

satisfatório apresentaram um grau de afiliação ≥ 6,6, ou seja, afiliação satisfatória.  
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Para identificar quais características do usuário poderiam estar relacionadas com a 

avaliação da ESF, foram aplicados os testes de associação qui-quadrado e exato de Fisher. Os 

resultados revelaram que as variáveis sociodemográficas (quem contribui para renda, 

abastecimento de água e o grau de afiliação), associaram-se a avaliação da ESF, tomando-se 

para todas as variáveis um nível de significância < 0,05 (Tabela 2). 

Contudo, para uma análise definitiva das características associadas à melhor avaliação 

dos cuidados recebidos, fez-se necessário o ajuste de um modelo de regressão logística 

utilizando a variável avaliação satisfatória como resposta e os dados sociodemográficos e grau 

de afiliação como explicativas. 

Tabela 2: Avaliação da ESF segundo com as características sociodemográficas dos 

entrevistados, João Pessoa, PB, 2013. 

Características  

Sociodemográficas / Grau de afiliação 

Avaliação da APS (Geral) 

Significância  
(Valor-p) Satisfatório (≥ 6,6) (n=125) Insatisfatório (<6,6) (n=219) 

Freq. % Freq. % 

Número de filhos 
     

um 58 46,40 98 44,75 

p(3) = 0,4426 dois 42 33,60 73 33,33 

três ou mais 25 20,00 48 
21,92 

 

Intervalo entre partos 
     

até 2 anos 24 19,20 51 23,29 
p(2) = 0,3772 

mais de 2 anos 101 80,80 168 76,71 

Cuidador principal 
     

mãe 116 92,80 197 89,95 

p(3) = 0,7998 avós 3 2,40 11 5,02 

outros 6 4,8 11 5,04 

Idade do cuidador principal (média ± dp) 29,34 ± 7,97 
 

29,84 ±9,23 
 

p(1) = 0,5915 

Estado civil dos pais 
     

casados 44 36,36 64 30,77 

p(3) = 0,2776 união estável 64 52,89 103 49,52 

outra 13 10,75 41 19,71 

Anos de estudo pai (média ± dp) 8,21  ±  3,79 
 

8,69 ± 3,82 
 

p(1) = 0,2783 

Anos de estudo mãe (média ± dp) 9,23  ±  3,68 
 

9,10 ± 3,28 
 

p(1) = 0,7417 

Ocupação do pai 
     

Empregado do comércio 31 24,80 50 23,47 

p(3) = 0,1296 
Empregado da construção civil 23 18,40 30 14,08 

outros 62 49,6 112 52,58 

Sem ocupação no momento 9 7,20 21 9,86 
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Ocupação do mãe 
     

Do lar 52 41,94 99 45,21 

p(3) = 0,2845 Sem ocupação no momento 30 24,19 42 19,18 

Outros 42 33,88 78 35,62 

Renda familiar 
     

< 1 SM 19 15,32 23 10,55 

p(3) = 0,4518 
1 SM 50 40,32 109 50,00 

2 SM 33 26,61 58 26,61 

3 SM ou + 22 17,75 28 12,84 

Quem contribui para a renda 
    

Pai 75 60,00 108 49,32 

p(2) = 0,0390 
Mãe 13 10,40 27 12,33 

Pai e mãe 32 25,60 56 25,57 

Outros 5 4,00 28 12,79 

Condições da casa 
     

Própria 73 58,40 113 51,60 

p(2) = 0,3698 Alugada 38 30,40 83 37,90 

Cedida 14 11,20 23 10,50 

Tipo de construção 
     

Alvenaria 123 98,40 215 98,17 

p(3) = 1,0000 Madeira 1 0,80 1 0,46 

Mista 1 0,80 3 1,37 

Abastecimento d'água 
     

Rede oficial e tratada 88 70,40 188 85,84 

p(3) = 0,0042 
Encanada com abastecimento regular 28 22,40 21 9,59 

Encanada com abastecimento irregular 5 4,00 6 2,74 

Água de poço 4 3,20 4 1,83 

Esgotamento sanitário 
     

Rede oficial 61 48,80 125 57,08 

p(2) = 0,1357 Fossa 58 46,40 90 41,10 

Esgoto a céu aberto 6 4,80 4 1,83 

Rede elétrica 
     

Rede oficial 120 96,00 213 97,26 
p(3) = 0,3872 

Ligação coletiva 4 3,20 6 2,74 

Grau de afiliação 
     

< 6,6 1 0,80 6 2,74 
p(3) = 0,0000 

≥ 6,6 124 99,20 213 92,26 
(1) Teste t para diferença de médias. (2) Teste de qui-quadrado. (3) Teste exato de Fisher 

O modelo explicativo final foi definido pelas variáveis associadas a melhor avaliação 

da ESF, a saber, número de filhos, cuidador principal, estado civil dos pais, anos de estudos 

da mãe, ocupação do pai, renda familiar e o componente grau de afiliação, as quais 

apresentaram associação estatisticamente significativa à avaliação satisfatória do serviço 

(escore geral ≥ 6,6); somente a ocupação da mãe não se mostrou associada significativamente 
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(Tabela 3). Além disso, foi possível identificar a chance estimada de uma variável explicativa 

(características sociodemográficas e grau de afiliação) determinar a ocorrência da variável 

resposta (avaliação satisfatória) utilizando-se o Odds Ration. 

Como mostra a Tabela 3, a razão de chances ou Odds Ration de uma mãe com mais de 

2 filhos avaliar o serviço como satisfatório é 41,5% menor  (OR=0,585; IC 95%: 0,46-0,75; 

p=0,000) em relação àquelas mães com até dois filhos (categoria de referência- R). Sugere-se, 

portanto, que quanto mais filhos as famílias têm, mais utilizam os serviços da ESF e, com 

isso, aumentam as chances de insatisfação com o sistema. 

Evidenciou-se, ainda, que mães cuidadoras principais de crianças têm 41,1% menos 

chances (OR=0,589; IC 95%: 0,47-0,74; p=0,000) de avaliar satisfatoriamente a ESF em 

relação aos outros cuidadores (avós, tios, vizinhos), sugerindo que mães são mais criteriosas 

na avaliação do serviço prestado a seus filhos. Quanto à variável estado civil dos pais, aqueles 

casados ou em união estável apresentaram 35,3% menos chances de avaliarem a ESF a 

contento, talvez porque uma conjuntura familiar estruturada propicie maior participação dos 

pais na vida da criança e, consequentemente, nos serviços de saúde que a assistem, o que pode 

conferir maior criticidade à avaliação.   

Mães com até 8 anos de estudo apresentaram chance 45,6% menor (OR=0,544; IC 

95%: 0,38-0,79; p=0,0013) de avaliarem satisfatoriamente o serviço comparadas a mães com 

mais de 8 anos de estudo. Supõe-se que mães com menos anos de estudo são aquelas que, em 

virtude de sua condição social, utilizam mais o serviço público de atenção primária e, 

portanto, têm chances aumentadas de vivenciar as deficiências que ele apresenta.  

Contudo, famílias com renda superior a 2 salários mínimos também apresentaram 

46,3% (OR=0,537; IC 95%: 0,42-0,68; p=0,0000) menos probabilidade de avaliação 

satisfatória da ESF comparativamente àquelas famílias que possuem renda de até 2 salários 

mínimos. O mesmo foi observado para pais com trabalho formal, cuja chance de avaliação a 

contento é 34,3% (OR=0,657; IC=95%: 0,48-0,9; p=0,0084) menor, quando comparados 

aqueles com trabalho informal. Nesse caso, acredita-se que esses usuários utilizem menos o 

serviço, ou não tenham a ESF como única fonte de atenção, por sua melhor condição social, 

por isso, possam conferir avaliação de caráter comparativo, isto é, com base em experiências 

com o sistema suplementar de atenção à saúde, que porventura utilizam. 

Como pode ser observado na Tabela 3, entrevistados com alto grau de afiliação (≥ 6,6) 

apresentaram quase duas vezes mais probabilidade (OR=1,758; IC=95%: 1,18-2,85; p=0,000) 

ou 75,8% mais chances de avaliarem a ESF em consonância aos atributos ordenadores da 

APS. Esse resultado evidencia que o grau de afiliação é um componente importante na 
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avaliação dos serviços de atenção primária. Essa associação positiva pode ser creditada ao 

vínculo, importante aspecto para efetividade das relações interpessoais, indispensáveis à 

avaliação dos atributos da APS. 

Tabela 3: Associação das variáveis sociodemográficas e grau de afiliação à avaliação 

satisfatória da ESF. 

Características dos usuários Parâmetros Valor-p 
Odds Ratio 

(OR) 
IC 95% para OR 

Número de filhos Até 2 (R)  -- -- -- 

Mais de 2 0,0000* 0,585 (0,46 - 0,75) 

Cuidador principal Outros (R)  -- -- -- 

Mãe 0,0000* 0,589 (0,47 - 0,74) 

Estado civil dos pais Solteiro (R) -- -- -- 

Casado/União estável 0,0004* 0,647 (0,51 - 0,82) 

Anos de estudo do pai Mais de 8 (R)  -- -- -- 

Até 8 0,0660 0,732 (0,52 - 1,02) 

Anos de estudo do mãe Mais de 8 (R)  -- -- -- 

Até 8 0,0013* 0,544 (0,38 - 0,79) 

Ocupação do pai Trabalho Informal (R)  -- -- -- 

Trabalho Formal 0,0084* 0,657 (0,48 - 0,9) 

Ocupação do mãe Trabalho Informal (R)  -- -- -- 

Trabalho Formal 0,0992 0,625 (0,36 - 1,09) 

Renda familiar Até 2 SM (R)  -- -- -- 

Mais de 2 SM 0,0000* 0,537 (0,42 - 0,68) 

Grau de afiliação < 6,6 (R)  -- -- -- 

≥ 6,6 0,0000* 1,758 (1,18 - 2,85) 

* Resultado significativo ao nível de 5%. 

Discussão 

O presente estudo verificou que a ESF na atenção à saúde da criança apresentou-se 

comprometida quanto à presença satisfatória dos atributos ordenadores da APS, há deficiência 

em alguns dos atributos essenciais e atributos derivados como mostra a Figura 1, 

comprometendo a qualidade da atenção ofertada. Contudo, este estudo voltou-se a analisar 

características associadas à avaliação satisfatória da ESF, considerando o alto escore geral 

atribuído por uma parte dos entrevistados. 
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As mães enquanto principais cuidadoras da criança mostram-se mais criteriosas na 

avaliação da ESF, bem como aquelas com maior número de filhos. Estudo 
5
 realizado em 

fortaleza, Ceará mostrou que a satisfação da mãe quanto ao serviço de atenção básica está 

relacionada principalmente à relação estabelecida com os profissionais de saúde, mas também 

é influenciada pela organização do serviço e infraestrutura das unidades. 

No campo das relações, espera-se que ocorra a escuta qualificada e o espaço para 

diálogo franco entre profissional de saúde e família. Essa forma de produzir o cuidado à 

criança foi denominada de cuidado integral, aquele que se sustenta no vínculo e na 

aproximação da equipe com a família, criança e comunidade
 11

. Essa forma de cuidar é 

requerida na avaliação dos atributos integralidade, orientação familiar e comunitária, cujas 

médias apresentaram-se insatisfatórias neste estudo, apontando para necessidade de 

reestruturação das relações entre família da criança e profissionais da ESF. 

Quanto à infraestrutura e organização da ESF, alguns estudos
 12,13

 revelam uma 

realidade preocupante, como a inadequação do espaço físico para o atendimento à criança, a 

falta de materiais, equipamentos e até mesmo de medicamentos, condições que limitam a 

efetividade do trabalho no âmbito da APS.  

Estudo
 5
 que avaliou a satisfação de mães quanto ao serviço de atenção básica ofertado 

a seus filhos em Fortaleza-CE, mostrou que elas consideram relevante o fato de terem sido 

tratadas pelo nome durante o atendimento, além de receberem informações dos profissionais 

de forma compreensiva, conseguirem atendimento no momento da necessidade e de ter 

entretenimento para a criança na sala se espera da unidade de saúde. Sendo assim, a menor 

probabilidade que a mãe da criança apresentou de avaliar o serviço como satisfatório nesta 

pesquisa está em acordo com os achados de outros estudos, os quais apontam as causas para 

tal avaliação materna. 

O alto escore geral foi menos provável na avaliação de pais casados ou em união 

estável. A este respeito não foram identificados estudos com resultados semelhantes ou que 

justifiquem esse achado na literatura nacional. Contudo, pesquisa recente realizada nos 

Estados Unidos
 14

 mostrou haver relação entre divórcio dos pais e saúde da criança, 

mostrando que há maior probabilidade de crianças com pais casados tornarem-se adultos mais 

saudáveis e com melhor qualidade de vida, em virtude da maior participação da família nos 

processos de crescimento e desenvolvimento da criança. Embora não seja possível fazer 

inferências exatas sobre esse resultado, acredita-se que ele possa estar relacionado a maior 

participação dos pais em união estável no cotidiano dos serviços de atenção primária, 

denotando maior envolvimento com a saúde da criança. Além disso, se a ESF é utilizada por 
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toda família, não somente para o atendimento à criança, é possível que os pais sejam mais 

criteriosos no momento da avaliação. 

Mães com menos anos de estudo tendem a avaliar a ESF de forma insatisfatória, 

comparativamente àquelas com mais anos de estudo. É provável que esse achado esteja 

relacionado ao fato de essas mães com menos estudo utilizarem mais frequentemente o 

serviço, até por sua condição socioeconômica, aumentando a probabilidade de estarem 

expostas a situações que consideram insatisfatórias no atendimento. Esse resultado contraria 

pesquisa avaliativa
 15

 realizada no estado do Rio de Janeiro, segundo a qual população com 

menor grau de escolaridade tende a emitir menos juízos de valor e ser mais condescendente 

com os serviços de saúde que lhe são prestados, expressando graus mais elevados de 

satisfação. 

Todavia, não é necessário graus de escolaridade elevados para perceber a ineficácia de 

um serviço de saúde na atenção à criança, visto que se deve valorizar a experiência do usuário 

do serviço. Assim, não se pode generalizar os achados de um dado contexto, pois a vivência 

dos usuários em cada serviço de saúde é única e depende, dentre outros aspectos, da equipe de 

profissionais de saúde, dos recursos apresentados no serviço e da necessidade de cada família 

e comunidade. Do contrário, poder-se-ia incorrer na inaceitável premissa que o serviço de 

atenção básica é dirigido à população pobre, de baixa escolaridade e, portanto, com menor 

capacidade de avaliação.  

Neste estudo algumas variáveis socioeconômicas como maior renda familiar e 

ocupação do pai da criança, mais especificamente pais com trabalho formal também estiveram 

associadas ao risco elevado de avaliação insatisfatória. Autores
 16

, porém verificaram 

associação positiva entre melhores indicadores sociais e melhor avaliação da ESF. Contudo, 

cabe a indagação se esse dado não é decorrente da menor utilização do serviço por esses 

usuários, visto que sua condição socioeconômica lhes permite utilizar serviços suplementares 

de atenção à saúde. 

Há, portanto, no caso do presente estudo, duas possibilidades para os usuários em 

questão, ou avaliam satisfatoriamente o serviço público de atenção primária por não o 

conhecerem a fundo em decorrência do desuso rotineiro, ou avaliam de forma insatisfatória, 

quando no momento da avaliação conferem determinado caráter comparativo aos serviços 

privados de saúde, que porventura utilizam. Esta pesquisa propõe, mantendo a coerência com 

os demais achados já apresentados, que a avaliação insatisfatória dos pais em menor 

vulnerabilidade econômica esteja relacionada ao caráter comparativo de sua avaliação, pois 

provavelmente também utilizam serviços suplementares de atenção à saúde.  
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O componente grau de afiliação visa identificar o serviço ou profissional de saúde que 

serve como referência para os cuidados do entrevistado
 9

, este aspecto além de ser 

indispensável à avaliação direta do atributo longitudinalidade, indica a existência de vínculo 

entre o familiar cuidador da criança e o serviço avaliado. Conforme observado, familiares 

com alto grau de afiliação ao serviço apresentaram quase o dobro de chances de avaliarem a 

ESF de acordo com os atributos ordenadores. 

Esse achado é de grande valor, pois revela a associação positiva entre o alto grau de 

afiliação e o alto escore geral da APS, o que certamente está relacionado ao vínculo 

estabelecido entre profissionais do serviço e família da criança.  

O vínculo expressa a qualidade das relações entre profissionais de saúde e população
 

17
. É essencial entender que a ESF permite a equipe formar um forte e contínuo vínculo com a 

população atendida, o que favorece a promoção de saúde, a prevenção de doenças e o 

diagnóstico precoce
 18

. Por esse motivo, o Ministério da Saúde o elege como ponto central e 

estratégico do trabalho em saúde da família
 19

. 

A vinculação do usuário ao serviço relaciona-se a aspectos mensurados em 

praticamente todos os atributos da APS, pois a adequada vinculação favorece a utilização do 

serviço (acesso-utilização), reduz barreiras para o seu acesso (acesso-acessibilidade), na 

medida em que gera confiança para que o usuário retorne ao serviço, proporcionando 

condições para o seu uso regular ao longo do tempo (longitudinaliade). O estabelecimento do 

vínculo com família e criança fortalece laços de confiança e conduz a atitudes de escuta e 

diálogo
 20

, capazes de incorporar dimensões subjetivas ao encontro entre profissional de 

saúde, criança e família (integralidade). O vínculo também responde pelo compromisso e 

corresponsabilidade que devem existir entre familiares e profissionais, para que o cuidado 

ofertado não se restrinja à unidade de saúde, mas esteja integrado aos demais âmbitos de 

atenção (coordenação – integração de cuidados). Reconhece-se que o vínculo é consequência 

de uma relação mais próxima do serviço às famílias e comunidade (orientação familiar e 

comunitária).  

Desse modo, a associação positiva entre o elevado grau de afiliação e a avaliação da 

ESF em consonância aos atributos da APS decorre do vínculo ser promotor de condições 

adequadas à oferta dos atributos essenciais e derivados da APS. Esse achado reforça a 

importância do vínculo para o trabalho na atenção básica e especialmente para a efetividade 

da atenção ofertada à criança e sua família. 
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Conclusão 

Constatou-se que há associação entre características dos familiares cuidadores e 

avaliação da ESF. Acredita-se que mães como principais cuidadoras, com mais de dois filhos 

e menor escolaridade, são aquelas que provavelmente mais utilizam o serviço de atenção 

primária e, portanto, apresentam maior probabilidade de estarem insatisfeitas com os cuidados 

recebidos, pois a maior utilização lhes confere chances aumentadas de vivenciar possíveis 

deficiências. 

Algumas variáveis socioeconômicas (maior renda familiar, trabalho formal), 

indicativas de melhores condições sociais, associaram-se a maior probabilidade de 

insatisfação com o serviço, o que foi atribuído ao provável caráter comparativo da avaliação a 

sistemas suplementares de atenção à saúde. 

Entretanto, o componente grau de afiliação apresentou-se como possibilidade para 

uma melhor avaliação da ESF, pois altos níveis de afiliação estiveram fortemente associados a 

chances aumentadas de avaliações satisfatórias, a partir dos atributos ordenadores da APS. 

Registra-se que, possivelmente, o vínculo é o fator relacionado a essa melhor avaliação, pois 

fornece condições favoráveis à oferta dos atributos essenciais e derivados da APS. Esse 

resultado reforça a importância do vínculo para qualidade dos serviços de atenção primária 

frente à saúde da criança. 

Os resultados deste estudo devem ser interpretados considerando-se que a avaliação 

contemplou a visão do usuário, a qual pode ser a menos positiva se comparada a outros atores 

sociais envolvidos no processo assistencial, bem como, o desenho do estudo não permite 

determinar causalidade e sim associação entre as variáveis estudadas. Destaca-se, todavia, que 

a avaliação realizada por este estudo contribui para a compreensão da qualidade da ESF 

direcionada à saúde da criança, bem como os fatores associados à avaliação desse serviço, a 

partir dos atributos ordenadores da APS. 
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5. CONCLUSÃO 

  

 Este estudo avaliou o grau de orientação à Atenção Primária à Saúde da criança na 

Estratégia Saúde da Família, identificando a presença e extensão dos atributos da APS no 

serviço avaliado e analisando a associação entre características do usuário e qualidade da 

atenção, com base nos atributos.  

 Os resultados obtidos revelaram que a Estratégia Saúde da Família ainda não está 

orientada à APS na atenção à saúde da criança, conforme a hipótese inicialmente levantada 

neste estudo. Embora o escore geral não tenha alcançado o ponto de corte estabelecido, seu 

valor próximo ao ideal indica que o serviço caminha na direção do alcance dos aspectos 

mensurados.  

Constatou-se forte presença e extensão da maioria dos atributos essenciais, acesso – 

utilização, longitudinalidade, coordenação – sistema de informação e presença relativamente 

adequada do atributo coordenação – integração do cuidado. Contudo, há lacunas importantes 

na dimensão estrutural dos atributos acesso – acessibilidade e integralidade – serviços 

disponíveis, bem como na dimensão processual da integralidade – serviços prestados.  

As deficiências revelam que a ESF apresenta barreiras que dificultam o acesso das 

crianças ao serviço, as quais estão relacionadas ao horário de funcionamento dos serviços, 

tempo de espera entre a marcação e a consulta, dificuldade para conseguir atendimento 

quando a criança está doente, acesso a consultas de revisão e aconselhamento por telefone. 

Esses aspectos são relevantes, porque podem descaracterizar o serviço como primeiro contato 

do usuário com o sistema de saúde. 

O atributo integralidade manteve-se insatisfatório em ambas as dimensões avaliadas, 

estrutura e processo, resultado do pequeno elenco de serviços disponíveis associado à oferta 

de serviços parcelares, cujo foco está no atendimento às demandas estritamente biológicas da 

criança, e na ausência de interação com sua família. Esse resultado indica a deficiência de 

estrutura do serviço e processo, no âmbito da qualificação dos profissionais para a oferta de 

atenção integral à criança. 

Os atributos derivados, aqueles que qualificam as ações da equipe de saúde frente à 

família e comunidade, apresentaram baixos valores, consequência da ausência do atributo 

integralidade, pois é ele que fornece a base para consideração dos contextos familiares e 

comunitário como potencial de cuidado.  

Todavia, acredita-se que a ESF tem potencial para reestruturação do modelo de 

atenção à saúde no país, tomando como exemplo a atenção ofertada à saúde da criança, talvez 
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a mais reveladora da organização dos serviços de APS, pois concentra parte importante das 

ações de promoção à saúde e prevenção de doenças. No entanto, para alcançar essa meta 

necessita-se investir em importantes aspectos estruturais e processuais do serviço, 

especialmente relacionados à organização do processo de trabalho. Dentre esses aspectos, 

tem-se o horário de funcionamento das unidades de saúde e quantitativo de profissionais, no 

sentido de reduzir as barreiras de acesso, bem como na capacitação dos profissionais para 

atuarem de acordo com a proposta de atenção integral pretendida pela ESF, tornando a equipe 

de saúde apta a considerar as necessidades das famílias e comunidade atendidas. 

Ao analisar associações entre características dos usuários e qualidade da atenção, 

percebeu-se a existência de aspectos que interferem na forma como os entrevistados avaliam 

os atributos da APS no serviço. Familiares com perfil sociodemográfico indicativo de maior 

utilização da ESF possuem maior probabilidade de vivenciar as deficiências que ele apresenta 

e, por isso, apresentaram chances mais elevadas de avaliação insatisfatória da ESF.   

As variáveis renda familiar aumentada e trabalho formal dos pais de crianças 

associaram-se a chances aumentadas de conferir baixo escore geral à ESF, já que esses 

usuários são aqueles que, provavelmente, não utilizam exclusivamente o serviço avaliado. 

Sendo assim, esse resultado foi atribuído ao provável caráter comparativo da avaliação a 

sistemas privados de atenção à saúde. Há, portanto a necessidade de qualificar a ESF no 

atendimento à criança visando garantir a presença e extensão adequada dos atributos da APS, 

proporcionando atenção efetiva, adequada às necessidades de cada usuário e, portanto, capaz 

de ser identificada por todo aquele que experimenta a atenção, independentemente de suas 

características.   

Salienta-se que o componente grau de afiliação apresentou-se como possibilidade para 

uma melhor avaliação da Estratégia Saúde da Família, pois altos níveis de afiliação estiveram 

fortemente associados a chances de alto escore geral. Justificou-se esse achado ao vínculo do 

usuário ao serviço de atenção primária, visto que ele cria condições adequadas à oferta dos 

atributos da APS. Reforça-se, assim, a necessidade de criação e/ou fortalecimento do vínculo 

entre equipe de saúde e familiares de crianças no sentido de promover um contexto favorável 

à adesão do serviço aos atributos ornadores da atenção básica e lhes garantir maior efetividade 

da atenção. 

Compreende-se que a efetividade do cuidado à criança no contexto da ESF está 

relacionada à forma como esse serviço organiza a atenção, considerando os atributos 

ordenadores da APS. A presença de cada atributo em particular é relevante, entretanto, é a 

coexistência entre eles que de fato proporciona a eficiência da atenção ofertada. Almeja-se a 
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garantia de acesso a práticas integrais de atenção à saúde da criança, regulares e contínuas ao 

longo da rede de saúde, capazes de articulações eficazes, contemplando a singularidade de 

cada família / criança atendida.  

Acredita-se que os resultados apresentados neste estudo podem contribuir para 

melhoria da atenção à criança no contexto da APS em João Pessoa-PB, ao subsidiar o 

planejamento de ações voltadas aos aspectos de estrutura e processo da atenção básica, a fim 

de alcançar patamares ideais para os atributos investigados, qualificando, dessa forma, a 

atenção ofertada à criança. 

Este estudo apresentou a avaliação da ESF apenas na visão do usuário, no entanto, há 

outros atores envolvidos no serviço que merecem ser avaliados, a exemplo dos profissionais e 

gestores que ofertam / organizam a atenção. Assim, este estudo aponta a necessidade de 

realização de novas pesquisas captando a visão dos profissionais e gestores de saúde.  
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Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Apêndice B – Instrumento de Coleta de Dados Socioeconômicos e Demográficos. 

PESQUISA MULTICÊNTRICA – AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM SAÚDE DA CRIANÇA 

 

PERFIL SOCIO ECONÔMICO DEMOGRAFICO DA FAMÍLIA DA CRIANÇA ATENDIDA NA USF 

 

Data da Entrevista       _____/ ____/ ____ 
Entrevistador: ____________________ 
Digitador: ______________________ 
 

Horário início: ________________Horário término:_______________ 

INICIAIS DO NOME DE QUEM RESPONDEU ENTREVISTA: 
________________________________________________ 

 

UBS/USF de referência: __________________________________________________________. 

 
 

Qual o número de filhos na 
família?  

01 1  um 
2  dois  
3  três 
4  quatro 
5  cinco 
6  mais de cinco  

Qual é o intervalo entre o último 
parto e o parto da 
_______________ (NOME DA 
CRIANÇA) 

02 1  até 2 anos 
2  mais de 2 anos 

Qual é a posição 
da_______________ (NOME DA 
CRIANÇA) na família? 
  

03 1  1º filho 
2  2º filho 
3  3º filho 
4  4º filho 
5outro 
________________________________________ 

 
 
Quem é o cuidador principal 
da/o_______________ (NOME DA 
CRIANÇA) 
 

04 1  mãe 
2  pai 
3  irmãos mais velhos 
4  avós 
5  madrinha 
6  creche/ escolinha 
7  tias 
8  vizinhos 
9  babá 
10  outros: 
________________________________________ 
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Qual é a idade do principal 

cuidador: 

05 Resposta: __________anos. 

Quantos anos de estudo tem o 

principal cuidador? 

06 00  nenhum.   
______________ anos.  
 

Qual a situação conjugal dos 
pais do/a _______________ 
(NOME DA CRIANÇA). 
 

07 1  casados 
2  união estável  
3  mãe solteira 
4  pai solteiro  
5  namorados 
6  viúvo/a 
7  pai casado 
8  mãe casada 

Quantos anos de estudo tem o 

pai? 

08 00  nenhum.   
______________ anos.  

Quantos anos de estudo tem a 
mãe?  

09 00  nenhum.   
______________ anos.  

Qual é a ocupação do pai? 10 
 

1  Empregado do comércio  
2  Trabalhador domestico 
3  Empregado da construção civil 
4  auxiliar de serviços gerais 
5  Conta própria - informal 
6  Trabalhador rural 
7  autônomo 
8  Sem ocupação no momento 
9  outros  

Qual é a ocupação da mãe? 11 1  Empregado do comércio 
2  Trabalhador domestico 
3  Empregado da construção civil 
4  Auxiliar de serviços gerais 
5  Conta própria - informal 
6  Trabalhador rural 
7  Autônomo 
8  Sem ocupação no momento 
9  Do lar  
10  Outros  

 
 
Qual a Renda Familiar 
aproximada? 

12 1  menos do que um Salário Mínimo (SM)   
2  um SM   
3  dois SM 
4  três SM 
5  quatro SM 
6  mais de quatro SM: 

Quantas pessoas contribuem 
para essa renda? 

13 1  uma pessoa 
2  duas pessoas 
3  três ou mais pessoas 

Quem contribui para a renda 
familiar? 

14 1  Pai 
2 Mãe 
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3  Pai e mãe 
4Outros: 
________________________________________ 

Quantas pessoas dependem 
desta renda? 

15 1  até duas 
2  três 
3  quatro 
4  cinco 
5  seis 
6  sete 
7  oito 
8  nove 
9  dez 
10  mais de dez 

Quais eletrodomésticos existem 
na casa de _______________ 
(NOME DA CRIANÇA)? 

16 1  geladeira 
2  televisão 
3  fogão a gás 
4  chuveiro elétrico 
5  rádio 
6  máquina de lavar roupa 
7  computador 

A casa de _______________ 
(NOME DA CRIANÇA) é: 

46 1 própria 
2  alugada  
3  cedida 
4  conjunto habitacional 
5  invasão legalizada 
6  invasão não legalizada 

Qual é o tipo de construção da 
casa de _______________ (NOME 
DA CRIANÇA)? 

17 1  alvenaria  
2  madeira  
3  mista  
4  lona 

Quantos cômodos possui a casa 
de _______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

18 1  um  
2  dois  
3  três 
4  quatro  
5  mais de quatro 

Qual a característica dominante 
da área da casa de 
_______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

19 1  residencial  
2  comercial  
3  industrial  
4  mista  
5  área verde 

Como é o abastecimento de água 
na residência de 
_______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

20 1  da rede oficial e tratada  
2  encanada com abastecimento regular  
3  encanada com abastecimento irregular  
4  água de poço 
5  mina 
6  rio  

Como é a rede de esgoto da casa 
de _______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

21 1  rede oficial  
2  fossa  
3  esgoto a céu aberto 
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E a eletricidade? 22 1  rede oficial  
2  ligação coletiva  
3  ligação clandestina  
4  ausente 

Como é a coleta de lixo? 23 1  regular 
2  irregular  
3  queimado  
4  enterrado  
5  acumulado 

Como é a rua da casa de 
_______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

24 1  asfalto  
2  calçamento  
3  terra 

Qual é o meio de transporte mais 
utilizado pela família de 
_______________ (NOME DA 
CRIANÇA)? 

25 1  carro próprio 
2  motocicleta  
3  ônibus coletivo 
4  bicicleta  
5outros: 
________________________________________. 
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Anexo A – Normas da Revista Ciência e Saúde Coletiva 

 

A revista C&SC adota as “Normas para apresentação de artigos propostos para publicação em revistas médicas”, 

da Comissão Internacional de Editores de Revistas Médicas, cuja versão para o português encontra-se publicada 

na Rev Port Clin Geral 1997; 14:159-174. O documento está disponível em vários sítios na World Wide Web, 

como por exemplo, site: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/ ou http://www.apmcg.pt/document/71479/ 

450062.pdf. Recomenda-se aos autores a sua leitura atenta. 

Seções de publicação 

Editorial: responsabilidade do(s) editor(es). Este texto deve ter, no máximo, 4.000 caracteres com espaço. 

Debate: artigo teórico pertinente ao tema central da revista, que receberá críticas/comentários assinados de até 

seis especialistas, também convidados, e terá uma réplica do autor principal. O texto deve ter, no máximo, 

40.000 caracteres com espaço. Os textos dos debatedores e a réplica terão no máximo de 10.000 caracteres cada 

um, sempre contando com os espaços. 

Artigos temáticos: revisão crítica ou resultado de pesquisas de natureza empírica, experimental ou conceitual 

sobre o assunto em pauta. Os textos de pesquisa não deverão ultrapassar os 40.000 caracteres. Os de revisão 

poderão alcançar até 50.000 caracteres. Para uns e outros serão contados caracteres com espaço. 

Artigos de temas livres: não incluídos no conteúdo focal da revista, mas voltados para pesquisas, análises e 

avaliações de tendências teórico-metodológicas e conceituais da área ou das subáreas. Os números máximos de 

caracteres são os mesmos dos artigos temáticos. 

Opinião: texto que expresse posição qualificada de um ou vários autores ou entrevistas realizadas com 

especialistas no assunto em debate na revista; deve ter, no máximo, 20.000 caracteres. 

Resenhas: análise crítica de livro relacionado ao campo temático da revista, publicado nos últimos dois anos, 

com, no máximo, 10.000 caracteres. Os autores de resenha deverão encaminhar à Secretaria da Revista uma 

reprodução em alta definição da capa do livro resenhado. 

Cartas: crítica a artigo publicado em número anterior da revista ou nota curta, descrevendo criticamente 

situações emergentes no campo temático (máximo de 5.000 caracteres). 

 

Observação: O limite máximo de caracteres leva em conta os espaços e inclui texto e bibliografia. O 

resumo/abstract e as ilustrações (figuras e quadros) são considerados à parte. 

 

Apresentação de manuscritos 

1. Os originais podem ser escritos em português, espanhol, francês e inglês. Os textos em português e espanhol 

devem ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em inglês. Os textos em francês e inglês devem 

ter título, resumo e palavras-chave na língua original e em português. Não serão aceitas as referências inseridas 

como notas de rodapé e notas explicativas no final do artigo ou pé da página. 

2. Os textos têm de ser digitados em espaço duplo, na fonte Times New Roman, no corpo 12, margens de 2,5 cm, 

formato Word e encaminhados apenas pelo endereço eletrônico (www.cienciaesaudecoletiva.com.br) segundo as 

orientações do menu Artigos e Avaliações. No caso de dúvidas, entrar em contado com a editoria da revista 

cienciasaudecoletiva@fiocruz.br. 
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3. Os artigos submetidos não podem ter sido divulgados em outra publicação, nem propostos simultaneamente 

para outros periódicos. Qualquer divulgação posterior do artigo em outra publicação deve ter aprovação expressa 

dos editores de ambos os periódicos. A publicação secundária deve indicar a fonte da publicação original. 

4. As questões éticas referentes às publicações de pesquisa com seres humanos são de inteira responsabilidade 

dos autores e devem estar em conformidade com os princípios contidos na Declaração de Helsinque da 

Associação Médica Mundial (1964, reformulada em 1975,1983, 1989, 1996 e 2000). 

5. Os artigos devem ser encaminhados com as autorizações para reproduzir material publicado anteriormente, 

para usar ilustrações que podem identificar pessoas e para transferir direitos de autor e outros documentos que se 

façam necessários.  

6. Os conceitos e opiniões expressos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência das citações são de 

exclusiva responsabilidade do(s) autor(es). 

7. Os artigos publicados serão de propriedade da revista C&SC, ficando proibida a reprodução total ou parcial 

em qualquer meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem a prévia autorização dos editores-chefes da 

Revista. 

8. Os textos são em geral (mas não necessariamente) divididos em seções com os títulos Introdução, Métodos, 

Resultados e Discussão sendo, às vezes, necessária a inclusão de subtítulos em algumas seções. Os títulos e 

subtítulos das seções devem estar organizados com recursos gráficos (caixa alta, recuo na margem, e não com 

numeração progressiva. 

O resumo/abstract terá no máximo 1.400 caracteres com espaço (incluindo-se palavras chave/ key words). Nele 

devem estar claros: o objeto, os objetivos, a metodologia, a abordagem teórica e uma síntese dos resultados e das 

conclusões do estudo. Logo abaixo do resumo os autores devem indicar até no máximo seis palavras-chave. É 

importante escrever com clareza e objetividade o resumo e as palavras-chave, pois isso facilita a divulgação do 

artigo e sua múltipla indexação. 

Autoria 

1. As pessoas designadas como autores devem ter participado na elaboração dos artigos de modo que possam 

assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. 

A qualificação como autor deve pressupor: 

a) concepção e o delineamento ou a análise e interpretação dos dados, b) redação do artigo ou a sua revisão 

crítica, e c) aprovação da versão a ser publicada. 

2. No final da submissão do artigo, anexar no campo “documento em Word” o artigo completo, contendo os 

agradecimentos e as contribuições individuais de cada autor na elaboração do texto (ex. LM Fernandes trabalhou 

na concepção e na redação final e CM Guimarães, na pesquisa e na metodologia). 

Nomenclaturas 

1. Devem ser observadas rigidamente as regras de nomenclatura biológica, assim como abreviaturas e 

convenções adotadas em disciplinas especializadas.  

2. Devem ser evitadas abreviaturas no título e no resumo. 

3. A designação completa à qual se refere uma abreviatura deve preceder a primeira ocorrência desta no texto, a 

menos que se trate de uma unidade de medida padrão. 

Ilustrações 
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1. O material ilustrativo da revista C&SC compreende tabela (elementos demonstrativos como números, 

medidas, percentagens, etc.), quadro (elementos demonstrativos com informações textuais), gráficos 

(demonstração esquemática de um fato e suas variações), figura (demonstração esquemática de informações 

por meio de mapas, diagramas, fluxogramas, como também por meio de desenhos ou fotografias). Vale lembrar 

que a revista é impressa em uma cor, o preto, e caso o material ilustrativo esteja em cor, deve ser 

convertido para tons de cinza.  

2. O número de material ilustrativo deve ser de, no máximo, cinco por artigo, salvo exceções referentes a artigos 

de sistematização de áreas específicas do campo temático, quando deverá haver negociação prévia entre editor e 

autor(es). 

3. Todo material ilustrativo deve ser numerado consecutivamente em algarismos arábicos, com suas respectivas 

legendas e fontes, e a cada um deve ser atribuído um breve título. Todas as ilustrações devem ser citadas no 

texto. 

4. As tabelas e os quadros devem ser confeccionados no mesmo programa utilizado na confecção do artigo 

(Word versões 2003 ou 

2007). 

5. Os gráficos devem ser gerados em programa de imagem (Corel Draw ou Photoshop) e devem ser enviados em 

arquivo aberto. 

6. Os arquivos das figuras (mapa, por ex. devem ser salvos no (ou exportados para o) formato Corel Draw e 

inseridas no formato original. Este formato conserva a informação VETORIAL, ou seja, conserva as linhas de 

desenho dos mapas. Se for impossível salvar nesse formato, os arquivos podem ser enviados nos formatos TIFF 

ou BMP, que também são formatos de imagem, mas não conservam sua informação vetorial, o que prejudica a 

qualidade do resultado. Se usar o formato TIFF ou BMP, salvar na maior resolução (300 ou mais DPI) e maior 

tamanho (lado maior =18cm). O mesmo se aplica para o material que estiver em fotografia. Caso não seja 

possível enviar as ilustrações no meio digital, o material original deve ser mandado o em boas condições para 

reprodução.  

Referências 

1. As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que forem sendo 

citadas no texto. No caso de mais de dois autores, no corpo do texto, deve ser citado apenas o nome do primeiro 

autor seguido da expressão et al. Nas referências, devem ser informados todos os autores do artigo.  

2. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos, conforme exemplo ex. 1: ... Outro indicador 

analisado foi o de maturidade do PSF”11; ex. 2: ... Como alerta Maria Adélia de Souza4, a cidade... As referências 

citadas somente nos quadros e figuras devem ser numeradas a partir do número da última referência citada no 

texto. 

3. As referências citadas devem ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas gerais 

dos Requisitos uniformes para manuscritos apresentados a periódicos biomédicos(http://www.icmje.org). 

4. Os nomes das revistas devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no Index Medicus 

(http://www.nlm.nih.gov/). 

5. O nome de pessoa, cidades e países devem ser citados na língua original da publicação. 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/
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Anexo B - Instrumento de Coleta de Dados 
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Anexo C- Instruções para Análise dos Dados. 

 



126 
 

 



127 
 

 

 



128 
 

Anexo D - Certidão de Aprovação do Comitê de Ética. 
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Anexo E - Normas da Revista Latino Americana de Enfermagem 

REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM 

INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

Atualizada em 24 de agosto de 2012  

 

Estrutura do artigo 

Embora se respeite a criatividade e estilo dos autoresna opção pelo formato do artigo, sua estrutura é a 

convencional, ontendo introdução, métodos, resultados, discussão e conclusão, com destaque às contribuições do 

estudo para o avanço do conhecimento na área da enfermagem.  

A Introdução deve ser breve, definir claramente o problema estudado, destacando sua importância e as lacunas 

do conhecimento. Incluir referências atualizadas e de abrangência nacional e internacional.  

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 estar limitados somente a descrever os resultados encontrados sem incluir interpretações 

ou comparações. O texto complementa e não repete o que está descrito em tabelas e figuras. Para artigos 

quantitativos é necessário apresentar os resultados separados da discussão. 

A Discussão enfatiza os aspectos novos e importantes do estudo e as conclusões que advêm deles. Não repetir 

em detalhes os dados ou outras informações inseridos nas seções: Introdução ou Resultados. Para os estudos 

experimentais, é útil começar a  

discussão com breve resumo dos principais achados, depois explorar possíveis mecanismos ou explicações para 

esses resultados, comparar e contrastar os resultados com outros estudos relevantes. Descrever a inovação do 

conhecimento que o artigo apresentado traz a partir do que já foi publicado na RLAE sobre o tema.  

A Conclusão deve responder aos objetivos do estudo, restringindo-se aos dados encontrados. Evitar afirmações 

sobre benefícios econômicos e custos, a não ser que o artigo contenha os dados e análise econômica apropriada. 

Estabelecer novas hipóteses quando for o caso, mas deixar claro que são hipóteses. 

Submissão 

No ato da submissão, o artigo deverá ser encaminhado à RLAE em um idioma (português ou inglês ou espanhol) 

e, em caso de aprovação, a tradução deverá ser providenciada de acordo com as recomendações da Revista, 

sendo o custo financeiro  

de responsabilidade dos autores. A submissão de artigos é realizada somente no sistema on line no endereço 

www.eerp.usp.br/rlae. No momento da submissão o autor deverá anexar no sistema:  

- checklist preenchido (download em www.eerp.usp.br/rlae)  

- formulário individual de declarações (download em www.eerp.usp.br/rlae)  

- arquivo do artigo  

- aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa ou declaração informando que a pesquisa não envolveu sujeitos 

humanos.  

O checklist é fundamental para auxiliar o autor no preparo do artigo de acordo com as normas da RLAE.  

A Revista efetuará a conferência do artigo e da documentação e, se houver alguma pendência, solicitará 

correção. Caso a solicitação de  adequação não seja atendida, a submissão será cancelada automaticamente. 
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PREPARO DOS ARTIGOS 

Formulário on line de submissão - título (conciso em até 15 palavras, porém, informativo, excluindo localização 

geográfica da pesquisa e abreviações), nos idiomas português, inglês e espanhol; - nome do(s) autor(es) por 

extenso, categoria profissional, maior título universitário, nome da unidade e instituição aos quais o estudo deve  

ser atribuído, endereço eletrônico, cidade, estado e país; - nome, endereço postal,  e-mail, os números de 

telefone/fax do autor responsável por qualquer correspondência sobre o artigo;  

- fonte(s) de apoio na forma de financiamentos, equipamentos e fármacos, ou todos esses; 

- agradecimentos - nome de colaboradores cuja contribuição não se enquadre nos critérios de autoria, adotados 

pela RLAE, ou lista de  autores que ultrapassaram os nomes indicados abaixo do título  

- consultoria científica  

- revisão crítica da proposta do estudo  

- auxílio e/ou colaboração na coleta de dados  

- assistência aos sujeitos da pesquisa  

- revisão gramatical  

- apoio técnico na pesquisa;  

- vinculação do artigo a dissertação e tese, informando os títulos em português, inglês e espanhol e a instituição 

responsável em que foi obtida;  

- Resumo: O resumo está limitado a 200 palavras somente no idioma do artigo e não mais em três idiomas. Deve 

ser estruturado em objetivos, método, resultados e conclusões incluindo a contribuição do estudo para o avanço 

do conhecimento científico. Citações ou abreviaturas (exceto abreviaturas reconhecidas) internacionalmente, tais 

como pesos, medidas e abreviaturas da área de Física ou Química) não são permitidas. Os autores são fortemente 

encorajados a não apresentar a informação estatística, mas apenas indicar o que é significativamente diferente 

(ou não) entre os parâmetros descritos. 

 - incluir de 3 a 6 descritores que auxiliarão na indexação dos artigos nos idiomas português, inglês e espanhol - 

para determinação dos descritores consultar o site http://decs.bvs.br/ ou MESH - Medical Subject Headings 

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

Arquivo do artigo 

O arquivo do artigo também deverá apresentar, na primeira página, o título, o resumo e os descritores, nessa 

sequência, nos idiomas português, inglês e espanhol.  

Não utilizar abreviações no título e no resumo. Os termos por extenso, aos quais as abreviações correspondem, 

devem preceder sua primeira utilização no texto, a menos que sejam unidades de medidas padronizadas. 

Documentação obrigatória  

No ato da submissão dos artigos deverão ser anexados no sistema on line a cópia da aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisa ou Declaração de que a pesquisa não envolveu sujeitos humanos, em formato PDF, com 

tamanho máximo de 1Megabyte cada um, o  comprovante do depósito bancário da taxa de submissão e o arquivo 

do artigo a ser avaliado. O formulário individual de declarações deverá ser impresso, preenchido, digitalizado e 

anexado ao sistema on line. 

Formatação obrigatória  

- Papel A4 (210 x 297mm).  

- Margens de 2,5cm em cada um dos lados.  

http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html
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- Letra Times New Roman 12.  

- Espaçamento duplo em todo o arquivo.  

- As tabelas devem ser elaboradas utilizando a ferramenta do word e estarem inseridas no texto, numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto e não utilizar traços 

internos horizontais ou verticais. Recomenda-se que o título seja breve e inclua apenas os dados imprescindíveis, 

a localização e ano, evitando-se que sejam muito longos,com dados dispersos e de valor não representativo.  

-As notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. 

- Figuras (compreende os desenhos, gráficos, fotos, quadros, etc.) devem ser desenhadas, elaboradas e/ou 

fotografadas por profissionais, em preto e branco. Em caso de uso de fotos os sujeitos não podem ser 

identificados ou então possuir permissão, por escrito, para fins de divulgação científica. Devem ser numeradas 

consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que foram citadas no texto. 

- Serão aceitas desde que não repitam dados contidos em tabelas. Nas legendas das figuras, os símbolos, flechas, 

números, letras e outros sinais devem ser identificados e seu significado esclarecido. As abreviações não 

padronizadas devem ser explicadas em notas de rodapé, utilizando os seguintes símbolos,em sequência:  

*,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡.  

- Ilustrações devem ser identificadas como figuras e estarem suficientemente claras para permitir sua reprodução 

em 7,2cm (largura da coluna do texto) ou 15cm (largura da página). Para ilustrações extraídas de outros 

trabalhos, previamente publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a reprodução das 

mesmas. Essas autorizações devem acompanhar os artigos submetidos à publicação.  

- Tabelas, figuras, ilustrações e quadros devem ser limitados a 5, no conjunto. 

- Utilize somente abreviações padronizadas internacionalmente.  

- Notas de rodapé: deverão ser indicadas por asteriscos, iniciadas a cada página e restritas ao mínimo 

indispensável.  

- O número máximo de páginas inclui o artigo completo, com os títulos, resumos e descritores nos três idiomas, 

as ilustrações, gráficos, tabelas, fotos e referências.  

- Artigos originais em até 17 páginas. Recomenda-se que o número de referências limite-se a 25. Sugere-se 

incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática abordada, atualizadas, de abrangência nacional e 

internacional e evitar a inclusão de  

número excessivo de referências numa mesma citação. 

- Artigos de revisão sistemática em até 20 páginas.  Sugere-se incluir referências estritamente pertinentes à 

problemática abordada, atualizadas, de abrangência nacional e internacional e evitar a inclusão de número 

excessivo de referências numa  

mesma citação. 

- Cartas ao Editor, máximo de 1 página.  

- Depoimentos dos sujeitos deverão ser apresentados em itálico, letra Times New Roman, tamanho 10, na 

sequência do texto. Ex.:  a sociedade está cada vez mais violenta (sujeito 1).  

- Citações ipsis litteresusar apenas aspas, na sequência do texto.  

- Referências - numerar as referências de forma consecutiva, de acordo com a ordem em que forem mencionadas 

pela primeira vez no texto. Identificá-las no texto por números arábicos, entre parênteses e sobrescrito, sem 

menção dos autores. A  
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mesma regra aplica-se às tabelas e legendas.  

- Quando se tratar de citação sequencial, separe os números por traço (ex.: 1-2); quando intercalados use vírgula 

(ex.: 1,5,7).  

- A exatidão das referências é de responsabilidade dosautores.  

- Os artigos publicados na RLAE devem ser citados preferencialmente no idioma inglês. 

- As normas para elaboração das referências podem ser acessadas em: http://ead.eerp.usp.br/rlae/ 

 

  

http://ead.eerp.usp.br/rlae/
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Anexo F - Normas da Revista Cadernos de Saúde Pública 

 

1. CSP ACEITA TRABALHOS PARA AS SEGUINTES SEÇÕES: 

1.1 - Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde Coletiva (máximo de 8.000 palavras e 

5 ilustrações); 

1.2 - Artigos: resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual (máximo de 6.000 

palavras e 5 ilustrações); 

1.3 - Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou ainda resultados de estudos 

originais que possam ser apresentados de forma sucinta (máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.4 - Debate: artigo teórico que se faz acompanhar de cartas críticas assinadas por autores de diferentes 

instituições, convidados pelas Editoras, seguidas de resposta do autor do artigo principal (máximo de 6.000 

palavras e 5 ilustrações); 

1.5 - Fórum: seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre si, de diferentes autores, e 

versando sobre tema de interesse atual (máximo de 12.000 palavras no total). Os interessados em submeter 

trabalhos para essa seção devem consultar o Conselho Editorial; 

1.6 - Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de importância para a Saúde Coletiva, 

em geral a convite das Editoras (máximo de 1.200 palavras); 

1.7 - Questões Metodológicas: artigos cujo foco é a discussão, comparação ou avaliação de aspectos 

metodológicos importantes para o campo, seja na área de desenho de estudos, análise de dados ou métodos 

qualitativos (máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); artigos sobre instrumentos de aferição epidemiológicos 

devem ser submetidos para essa seção obedecendo preferencialmente às regras de Comunicação Breve 

(máximo de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.8 - Resenhas: resenha em fascículo anterior de CSP (máximo de 1.200 palavras e 1 ilustração); 

2. FONTES DE FINANCIAMENTO  

2.1 - Os autores devem declarar todas as fontes de financiamento ou suporte, institucional ou privado, para a 

realização do estudo.  

2.2 - Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, também devem ser descritos 

como fontes de financiamento, incluindo a origem (cidade, estado e país).  

2.3 -  No caso de estudos realizados sem recursos financeiros institucionais e/ou privados, os autores devem 

declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua realização. 

3. CONFLITO DE INTERESSES  

3.1 - Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, incluindo interesses políticos e/ou 

financeiros associados a patentes ou propriedade, provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados 

no estudo pelos fabricantes. 

4. COLABORADORES 

4.1 - Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada autor na elaboração do artigo. 

4.2 - Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações do ICMJE, que determina o 

seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado em contribuição substancial relacionada aos seguintes 

aspectos: 1. Concepção e projeto ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão crítica 

relevante do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada; 4. Ser responsável por todos os 

http://www.icmje.org/roles_a.html
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aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra. Essas quatro condições 

devem ser integralmente atendidas. 

5. AGRADECIMENTOS 

5.1 - Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma forma possibilitaram a 

realização da pesquisa e/ou pessoas que colaboraram com o estudo, mas que não preencheram os critérios para 

serem coautores. 

6. REFERÊNCIAS 

6.1 - As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a ordem em que forem sendo 

citadas no texto. Devem ser identificadas por números arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 1). As referências 

citadas somente em tabelas e figuras devem ser numeradas a partir do número da última referência citada no 

texto. As referências citadas deverão ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, seguindo as normas 

gerais dos Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a Periódicos Biomédicos.  

6.2 - Todas as referências devem ser apresentadas de modo correto e completo. A veracidade das informações 

contidas na lista de referências é de responsabilidade do(s) autor(es).  

6.3 - No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (p. ex.: EndNote), o(s) 

autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto. 

7.NOMENCLATURA 

7.1 - Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, assim como abreviaturas e 

convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

8. ÉTICA EM PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

8.1 - A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos está condicionada 

ao cumprimento dos princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 

1989, 1996, 2000 e 2008), da Associação Médica Mundial.  

8.2 - Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas (quando houver) do país no qual a 

pesquisa foi realizada.  

8.3 - Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos deverão conter uma clara 

afirmação deste cumprimento (tal afirmação deverá constituir o último parágrafo da seção Métodos do artigo).  

8.4 - Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão assinar um formulário, a ser 

fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento integral de princípios éticos e legislações 

específicas.  

8.5 - O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações adicionais sobre os 

procedimentos éticos executados na pesquisa. 

9. PROCESSO DE SUBMISSÃO ONLINE 

9.1 - Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio do sítio do Sistema de Avaliação e 

Gerenciamento de Artigos (SAGAS), disponível em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. 

9.2 - Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções completas para a submissão são apresentadas a 

seguir. No caso de dúvidas, entre em contado com o suporte sistema SAGAS pelo e-mail: csp-

artigos@ensp.fiocruz.br.  

9.3 - Inicialmente o autor deve entrar no sistema SAGAS. Em seguida, inserir o nome do usuário e senha para ir 

à área restrita de gerenciamento de artigos. Novos usuários do sistema SAGAS devem realizar o cadastro em 

http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.ensp.fiocruz.br/csp/
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://www.ensp.fiocruz.br/csp/index.htm
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“ adastre-se” na página inicial. Em caso de esquecimento de sua senha, solicite o envio automático da mesma 

em “Esqueceu sua senha?  lique aqui”.  

9.4 - Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em “ adastre-se” você será direcionado para o 

cadastro no sistema SAGAS. Digite seu nome, endereço, e-mail, telefone, instituição. 

10. ENVIO DO ARTIGO 

10.1 - A submissão online é feita na área restrita de gerenciamento de artigos 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. O autor deve acessar a "Central de Autor" e selecionar o link 

"Submeta um novo artigo".  

10.2 - A primeira etapa do processo de submissão consiste na verificação às normas de publicação de CSP. O 

artigo somente será avaliado pela Secretaria Editorial de CSP se cumprir todas as normas de publicação. 

10.3 - Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: título, título resumido, área de concentração, 

palavras-chave, informações sobre financiamento e conflito de interesses, resumos e agradecimentos, quando 

necessário. Se desejar, o autor pode sugerir potenciais consultores (nome, e-mail e instituição) que ele julgue 

capaz de avaliar o artigo.  

10.4 - O título completo (nos idiomas Português, Inglês e Espanhol) deve ser conciso e informativo, com no 

máximo 150 caracteres com espaços.  

10.5 - O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com espaços.  

10.6 - As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma original do artigo) devem constar na base da 

Biblioteca Virtual em Saúde BVS.  

10.7 - Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções Resenha, Cartas ou Perspectivas, todos os 

artigos submetidos deverão ter resumo em Português, Inglês e Espanhol. Cada resumo pode ter no máximo 1.100 

caracteres com espaço.  

10.8 - Agradecimentos. Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições e/ou pessoas poderão ter no 

máximo 500 caracteres com espaço.  

10.9 - Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do artigo, respectiva(s) instituição(ões) por 

extenso, com endereço completo, telefone e e-mail, bem como a colaboração de cada um. O autor que cadastrar 

o artigo automaticamente será incluído como autor de artigo. A ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma 

da publicação.  

10.10 - Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo do texto e as referências.  

10.11 - O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text 

Format) ou ODT (Open Document Text) e não deve ultrapassar 1 MB.  

10.12 - O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New Roman, tamanho 12.  

10.13 - O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do artigo e as referências bibliográficas. Os 

seguintes itens deverão ser inseridos em campos à parte durante o processo de submissão: resumos; nome(s) 

do(s) autor(es), afiliação ou qualquer outra informação que identifique o(s) autor(es); agradecimentos e 

colaborações; ilustrações (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

10.14 - Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações do artigo (fotografias, fluxogramas, mapas, 

gráficos e tabelas), quando necessário. Cada ilustração deve ser enviada em arquivo separado clicando em 

“Transferir”.  

10.15 - Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao mínimo, conforme especificado no item 1 

http://www.ensp.fiocruz.br/csp/
http://decs.bvs.br/


136 
 

(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas).  

10.16 - Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material ilustrativo que ultrapasse esse limite e 

também com os custos adicionais para publicação de figuras em cores.  

10.17 - Os autores devem obter autorização, por escrito, dos detentores dos direitos de reprodução de ilustrações 

que já tenham sido publicadas anteriormente.  

10.18 - Tabelas. As tabelas podem ter até 17cm de largura, considerando fonte de tamanho 9. Devem ser 

submetidas em arquivo de texto: DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document 

Text). As tabelas devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a ordem em que aparecem no texto.  

10.19 - Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: Mapas, Gráficos, Imagens de Satélite, 

Fotografias e Organogramas, e Fluxogramas.  

10.20 - Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são aceitos nos seguintes tipos de arquivo: WMF 

(Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). Nota: os mapas 

gerados originalmente em formato de imagem e depois exportados para o formato vetorial não serão aceitos.  

10.21 - Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e serão aceitos nos seguintes tipos de arquivo: 

XLS (Microsoft Excel), ODS (Open Document Spreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled 

PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

10.22 - As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos seguintes tipos de arquivo: TIFF (Tagged 

Image File Format) ou BMP (Bitmap). A resolução mínima deve ser de 300dpi (pontos por polegada), com 

tamanho mínimo de 17,5cm de largura.  

10.23 - Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em arquivo de texto ou em formato vetorial e são 

aceitos nos seguintes tipos de arquivo: DOC (Microsoft Word), RTF (Rich Text Format), ODT (Open Document 

Text), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics).  

10.24 - As figuras devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a ordem em que aparecem no texto.  

10.25 - Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em arquivo de texto separado dos arquivos das 

figuras.  

10.26 - Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de descrições geométricas de formas e 

normalmente é composto por curvas, elipses, polígonos, texto, entre outros elementos, isto é, utilizam vetores 

matemáticos para sua descrição.  

10.27 - Finalização da submissão. Ao concluir o processo de transferência de todos os arquivos, clique em 

“Finalizar Submissão”.  

10.28 - Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o autor receberá uma mensagem por e-mail 

confirmando o recebimento do artigo pelos CSP. Caso não receba o e-mail de confirmação dentro de 24 horas, 

entre em contato com a secretaria editorial de CSP por meio do e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

11. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ARTIGO 

11.1 - O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo pelo sistema SAGAS. As decisões sobre o artigo 

serão comunicadas por e-mail e disponibilizadas no sistema SAGAS.  

11.2 - O contato com a Secretaria Editorial de CSP deverá ser feito através do sistema SAGAS. 

12. ENVIO DE NOVAS VERSÕES DO ARTIGO 

12.1 - Novas versões do artigo devem ser encaminhadas usando-se a área restrita de gerenciamento de artigos 

mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
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http://www.ensp.fiocruz.br/csp/ do sistema SAGAS, acessando o artigo e utilizando o link "Submeter nova 

versão". 

13. PROVA DE PRELO 

13.1 - Após a aprovação do artigo, a prova de prelo será enviada para o autor de correspondência por e-mail. 

Para visualizar a prova do artigo será necessário o programa Adobe Reader ou similar. Esse programa pode ser 

instalado gratuitamente pelo site: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.  

13.2 - A prova de prelo revisada e as declarações devidamente assinadas deverão ser encaminhadas para a 

secretaria editorial de CSP por e-mail ( cadernos@ensp.fiocruz.br) ou por fax +55(21)2598-2514 dentro do 

prazo de 72 horas após seu recebimento pelo autor de correspondência. 
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Anexo G - Comprovante de Envio do Artigo 

 

 


