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Artigos Originais

PUERIC LTURA: CONCEP(:OES E PRÁTICA DO ENFERMEIRO NO PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA I

PUERICULTURE: CONCEPTIONS AND PRACTlCE OF NURSES IN THE FAMILY
HEALTH PROGRAM

PUERICULTURA: CONCEPCIONES Y PRÁCTICA DEL ENFERMERO DEL
PROGRAMA DE SALUD DE LA FAMILIA

fúRO L I\I ARIF.I.I .Y T AI'ORA MOI TA '

MARIA VF.RAel OI.lI'F.I R.~ Q UF.lROZ5

oobjetiro principaldo estudofoi compreender as concepciies e ti prdticadepuencultura 1/(1 perspectiiadeenfermeiros do
Programade Saúde daFamilia. Trata-se de um estudodescritiro, com unta andlisequalitatira, realizado comenfermeiras
que trabalbam no Programa de Satide da Familia. estudantes do curso de especializacao nesta drea. Os dados coletados
atrarés da entrerista semi-estruturada no próprio localdo cursoforam submetidos ti andlisee organizados em categorias
que retratam tIS concepcáes e o modocomoasprofissionais desenuolrem essa pnitica, tIS possibilidades e as limiltlroes do
atendimento ti crianc« napuericnltura.Asenfermeiras realizam essa prdticade maneirafragmentada e espor ádica. restrin
gtndo-seprincipalmente, ti medioio t écnica dopeso e do comprimento da enanca e ti imunimoio; ndo se dedicam ti essa
atiridade paradiscutir e aprender; tona I'ez que bádificuldade deoperactonalizd-la, 011parabuscaresparosquesubsidiem
tlr,;es roltndas á qualtdad« no atendimento.

lINITEIU\OS: Enfermetras: PrograinaSaúde tiaFamilia; Cuidado dtl crianca; Prdt ica.

lb!' main objectire ofIbis sllllly II'1IS lo understand tbe conceptions and tbepuericulturepracticefrom tbeperspectire of
nursestbat trorl: iu tbe Ftllui(r Healtb ProgramoTbis is a descriptire study ubicb employed qualitative 1I1/(1(J'sis, deceloped
iritb theuursesbelonging lo Ibisprogram and studentson tbegraduate course in nursing leadinglo tbe degree ofspecialtst.
Tbe dala collected, usingsemi-structured iutenieus carried out in tbe !'el)'placeubere tbe COl/TSe tras run, ueresubmitted
lo analysis and organized in categories tbat represen! tbeconcepts 1I11d tbe u'a)'s tbat tbe nursingprofessional detelops Ibis
practice. tbeposstbtlitiesandlimitationsof'attending cbildren inpuericulture.Nurses m'IJ'out Ibispractice inafragmeutized
and sporadic u''!)', restricting it mainly lo tbe tecbnical measurement ofcbild uetgbt and beigbtand lo immunization; tbey
tia not dedicase tbemselres lopuericulture in order lo discuss and lo learn, as tbereisdtfficulty in carrying Ibis activíty into
effectal'in Iookingfor opportunitiestbat supportactions conceming tbe attendance lo cbildren.

KEY WOROS: Nurses: Family Health Program; Child care; Practice.

El objetivoprincipatde!estttdiofue comprenderItL< concepcionesylapráctica depuericulturadesde laperspectivadeenfermeros
delPrograma deSalud delaFamilia.Setrata de ll11estudiodescriptiio,conU11 andlisis cualitativo, realiradocon enfermerosque
trabajan eu elPrograma de.l'tlluddekl Ftlmi!itl, esludiaules delcurso tleespecializacióu eu elárea. Los dalasobleuidos a Irlll'és
deuuaeulrel'isltl eslmcluradtl euJitlrle, eu elpropio localdelcUTSo,fuerou tlualizadosy orgauizadosellcalegorías querelmlau
lascoucepciolles)'kImtlllera comolosprofesiollales desarrollaroll esapráctica, lasposibilidadesy lasIimilaciouesdelatlleucióu
IIll1i¡jo mltl puericullura. Las elifermertlS retllizau esltl práctim de mauerafracciouada y esporádica, IimittÍudosepriuciJitlI
meulea la medicióu lécllim delpesoy dellargo deluillo)' ti la immlllizacióu; 1/0 se dedimu a esaactil'idad Jitlra disculir y
tlpreuder, ya queb{(J' dificulladdebacerla oJitlra buscar esJitlcios quesubsidieu tlccioues 1'OIcadtlS 11 lacualidtldelllaaleución

PAt.-\BR-\S CLAVES: E1iferllleras: Programa Stllud de la F1I1l1ilitl; Cllid{/{Io tleluilio; Práctim.
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Artigos Originais

OBJETO DE ESTUDO E SUA RELEVANCIA NA
SAÚDE DA CRIANt;:A

Apuericultura é a subárea da Pediatría responsível
pelo cuidado com a crianca "sadia", pela promocáo da
sa údee pela prevencáo dos agraves na infancia, assístíndo

a continua e integralmente, dentro dos meios ambientes
físico e psícossocíal nosquais está inserida.

Apuericultura é uma a\ao que visa ao atendimento
integraldaenanca nos aspectosbiológicos, antropológicos
e psicológicos, objetivando assegurar o perfeito desenvol
vímento físico, mental e moral da enanca'. O desenvolv í
mento dessa acáo implica atuar com vistas a saúde da
críanca,acompanhandosístematicamenteoseucrescimento
e o seu desenvolvirnento, especialmente durante o período
lactante cm que há urna maíor vulnerabílídade devido a

acentuada írnaturidade imunológica. Assírn , a consulta de
puericultura transcende a técnica de rnedícáo e a simples
orientacáo de retina desenvolvida pelo proflssional, e, re
presenta urna oportunidade para conhecer a dinámica fa
miliar da enanca, percehendo as condícóes adversas que

comprometem a sa úde, descobrindo junto a familia, rna

neiras adequadas de cuidar e, ainda, fo rmar um vinculo
efenvo com seus país. Tudo isso é previsto nos princípios
da atencáo básica.

AConstuuicáo Brasíleíra, promulgada em outuhro
de 1988, prop ós a construcño de umsistema únicode saú
de, que estabeleceu a saúde como um direito de todos e
um dever do Estado, garantlda mediante políticas sociais e
económicas que vísam it reducáo do risco de doenca e de
outrosagraves eaoacesso universale igualilárioas acñes e
serviros parasuaprornocño,protecáoe recuperacáo-. Essa

proposta estabelece urna política de saúde avancada que

garante o acesso universal ao sistema público com efetiva
amplíacáo da cobertura da assísténcía tanto nos servícos

especializados como na rede básica.
Para atender a proposta de amplíacño da assistén

cía na rede básicade saúde, o Min ístério da Saúdeírnplan
tou, em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSf) com

a fí nalídade de reestruturar e efetivar a aten\ao primária,

com o auxilio dea\oes de promo\ao, prote\ao e recupera
\ao dasaúde a serem execllladas por equipes constituídas
por profissionais desaúde e agentes comunitários.
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Entender a saúde da farnílía como estratégía de mu
danca significa repensar práticas, valores e conhecimentos
de todas as pessoasenvolvídas noprocessodeproducáo so
cial da saüde'. Na proposta do PS~; amplía-se a compreen
saodo processo estabelec ído entresaúdee doenca, emque
a familia, o ambiente físico e socíoeconómíco passa a ser os

focos de abordagern e nao mais o individuo isoladamente.
Nessa perspectiva, as equipes de saúde da farnília

devem planejar sistematicamente suas acñesde saúde, ba
seando-seno conhecimento da realídade social, económi
ca, cultural e no perfil epidemiológico da comunidade, a
fim de garantir assísténcía integral e continua a lodos os

membros das familias da populacáoadscrita, emcada urna
das fases de seu ciclo de vida. especialmente para os gru
pos rnaísvulneráveis, O PSf vem se tomando urna estraté
gia queviabilizao acesso da populacño aosservícos básicos

desaúde, comenvolvimentodos profíss íonaís, naárea sob
sua responsabilídade, portanto, interage com os usuarios
proporcionando-lhes rnaíor autonomia nasdecísóes sobre
sua saúde.

O Minlst ério da Saúde', em 2001 , editou a Norma
Operacional Básica de Assísténcía a Sa úde (NOAS). que

definiu asprincipais responsabilidadesdaatencño básicaa
serern executadaspelos proflssionais do PSEEssas ativida
des príoritárias incluem a~oes de saúde da enanca, acóes
de saúde da mulher, controle da hipcnensáo, controle da
diabetes melitus, controle da tuberculose, elínunacño da

hansenfase e a\oes de saúde bucal .
De acorde com a NormaOperacional deAssísténcía

a Saúde (NOAS), as a~oes básicas concementes a assístén

cia integral it saúde da enancaincluemo acompanhamen
to contínuo do crescimento e desenvolvimento infantil, o
incentivo ao aleitarnento exclusivo atéos 06 meses de ida
de, o combate as carencias nutricionaís, a realízacño do
esquema vacinal bás ico de retina e a assísténcia as doen

casprevalenles na infancia. Essas responsabilidades visarn
diminuir as altas taxas de morbidade e rnonalídade ainda

observadas em nosso meio e assegurar o crescimento e o
desenvolvtmento infantil na plenitude de suas potencia
lidades física, mental e social"

Apuericultura, fu ndamentada nos princípios da Pe
diatria social, atuacontínua e integralmente sobre a díade
mae e filho , acompanhando a crian\a principalmente no



seu primeiro ano de vida, que é a etapa de maior
vulnerahilidade biológica e psicológica. Esse ramo da Pe
díatría responsabiliza-se, sohretudo, pela infancia normal
com énfase no crescírnento e desenvolv ímento, prornocño
dasaúde e prevencáode agraves, considerandoa indivídu

alídade blopsicossocial daenancae relacionando-aaomeio
ambiente (físico e abl ótico) e psicossocíal quea cereal.

1\0 Programa de Saúde da Familia, a consulta de
puericultura é realizada pelo enfermeíro na Unidade Bási
ca de Sa üde, xcssa consulta, a crianca é acompanhada e
avalíada, comsubseqüente oríentacño 11 rnáe e/ou a outros

familiares, de acordo com os seguintes focos prioritarios
deatencño:crescimento físico e nutrícáo: desenvolvímento
motor, social e afetívo; ímun ízacáo; higiene pessoal, domi
ciliar. ambiental e mental ;seguranca e protecáocontra ací
dentes: ídemí ficacño de agravos e situacáo de risco;

encamínhamenro para outros setores ou mitras unidades
quando for indicado.

Durante a vivencia diaria de um modo geral, ob
serva-se. na assísténcía 11 saúde da enanca, a priorizacáo

do modelo asslstencial clínico, centrado em práticas cu
rativas e com pouca éufase na prevencáo e promocáo em

saúde, obietivo rnaíor da puericultura. !'lo PSF as iniciativas
voltadas 11 promocáo dasaúde saotomadas principalmente
na arividade de puericultura, porém, na ímplementacáo
dessa a\ao, os enfermeíros sentern algumas dífículdades
como a aceítacáo pela comunídade, que por ser acostu

mada com a medícahzac ño. valoriza sobremodo as con
sultas que resultam emurna prescricáo medicamentosa e
urna solicitacáode exarnes emdetrimento da consulta do
acompanhamento e das devídas oríentacñes relativas 11
saúde da enanca.

Vale ressaltar quea legíslacáosobreo exercícío pro

físsíonal do enfermeiro (Leí 7.498/86 e Decreto 94.406/
87); em seu artígo 11 , inciso Il, regulamenta a prescrícáo

de medicamentos indicados nos programas do Ministério

da Saúde, !'lo entanto, essa a\ao nao é o objetivo básico de

um consulta de puericultura, o que pode ser visualizado

nos conceitos descritosanteriormente.
Diante desse cenário, a rnaíoría dos casos que apare

cem nas unidades básicas corresponde a enancas doentes,
cujos país procuram um pronto atendlmento, desconhecen
do ounegligenciando asconsultas periódicasde puerícuhu-
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ra. Alérn disso, multas vezes, a consulta de enfermagemem
puericultura naoé claramente definida paraa comunídadee
para osoutros profissionaisdesa úde, queasconfundem com
urna simples tríagern de paciente para consulta médica. A

consultade enfermagem é realizada pela eníermeíra com a

finalidade de promover a saúde por meio do diagnóstico e
tratarnento precoces, e se configuram na atencío prestada
aoindividuo, 11 familia e 11 cornunídade de rnaneírasistemáti

cae conunua".
Ao reconhecer a importancia dessa acáo na saúde

infantileasdíflculdades emdesenvolvé-Ia, idealizamos este
trabalho, tendo como objetivo principal compreender as
concepcóes e a prática de puericultura na perspectiva de
enfermeiros do Programa de Saúde da Família, Os objetí
vos específicos foram descrever a concepcáo ea prática de
puericultura dos enfermeiros do Programa de Saúde da

Familiae identificar as principais dificuldadesencontradas
por esses enfcrmeiros, descrevendo as sugestóes aponta
das para realízacáo dessa atividade no PSE

PERCURSO METODOI.ÓGICO

Optamos por utilizar um método compreensivo a
partir dadescrícáo da prática de enfermeirosdo Programa
deSaiideda Familia, apreendendoasconcepcóes e a expe
riencia desses sujeitosconforme os signifi cadosatríbu ídos
por elesa essa pr átlca. Assím, optamos pela pesquisa com

abordagern qualitativa, pois se concentra na experiencia
humana em cen áríos naturalistas. Esta abordagemacredita
que seres humanos únicos atríbuem significados as suas
experiencias derivadas do contexto da vida". O pesquisa
dor descreve a experiencia humana tal como ela é vivida,
urna demonstracáo dossignificados que ossujeitos dáo as
suas experiencias constru ídas noambiente social.

Aínvesugacáo realízou-se na 7' turma do Curso de

Especializacáo emSaúde da Familia, promovido pelo De
partamento de Enfermagern da Uníversídade Estadual do

Ceará, realizado emaulas quínzenaís, no período de abril

de 2002 a setembro de 2003. O referido curso teve como
objetivo geral contribuir para formacáode recursos huma
nos voltados para prornocáo da saúde e vigilancia a ela,
capazes de utilizar instrumentos básicos de gerencia de
serviros e sistemas e de intervir no processo estabelecído
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entre saúde e doenca, no contexto do modelo assístencíal
vigente, que priorizaa atencáo 11 sa údeda familia .

Escolhemos esse "locus" porque uma das autoras
era aluna do curso, o que facilitou signifi cativamente o
acesso aos sujeitos da pesquisa e, conseqiientemente, a
coleta de dados, pois o contato e a afinidade entre a pes
quisadora e os sujeitos do estudo permitiram que estes
ñcassem mais 11 vontade durante a realízacño das ernre

vistas e acreditamos que essa atitude contribuiu para a
fidedignidade dos relatos.

Os participantes fo ram, portanto, os enfermeírosdo
Curso de Espccial ízacáo em Saúde da Familia, sclecíona

dosdeacordocomosseguintescritérios: trabalhar no Pro
grama deSaúde da Familia: desejar participar da pesquisa;
ter disponibilidarle paraser entrevistado e autorizar a par

ticipacáo napesquisa. assinandoo termo de compromisso
lívre eesclarecido, o qual determinaosobíetívos e a [ustífl
cauva da pesquisa e aínda, os beneficios, a inexistencia de
riscose maleflcéncla.Sao preceitos éticosdapesquisacom
sereshumanos defendidos na Resolucáo n° 196/96,osquaís
foram seguidos criteríosamente.

Para apreensáo das ínforrnacóes. realizamos a en

trevísta semi -estruturada por permitir captar a suhjetivi
dade dosinformantes, possibilitando aproximacáo com o
objeto pesquisado. Éuma técnica de coleta de dados que
tem como fi nalidade um encontro com as pessoas que
possuem oconhecimento e estño interessadas emcomparo
tilhar SU:L, idéias com o pesquísador. Os conteúdos men
tais dos entrevistados sao, de algum modo, acessíveís ao

pesquisador, considerando existi r sernpre algo emcomum,
como por exernplo, a linguagem. O que o entrevistado
diz. mais do queo que ele pensa, é o seu comportamento
manifestado' .

O roteíro da entrevista constituiu-se de duas partes:
ídentiflcacáo dos cnfermeiros, contemplando ínformacóes

sobre idade, tempo de graduacío em Eníermagem, cursos
de capacitacño realizados. tempo de trabalho no PSI; muni

cipios em que exercem a atividade e o tempo nesse local. A
segundaparte foram índagacóes sobrea concepcío e a prá

tíca de puericultura, as principais diliculdades encontradas
para realízacáo e suas respectivas sugestóes (apéndice J).

Durante as entrevistas, procuramos assumír urna

postura de escura, mas Interviemos quando sentimos ne-
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cessidadede direcionar a fala dosujeito, motívá-Io a com
pletar ouesclarecer as idéíascomo ínteressedeaprofu ndar
os questíonamentos feitos.

As entrevistas fo ram gravadasemfitacassete, transo
critas integralmente, sern perder as informacóes nao ver
bais. Todasasentrevistas foram lídas, repetidas emseguida,
organizadas demodo adeíxar espacos embranco parapro
ceder 11 codíficacáo das ínforrnacóes obtidas. Esse preces

sosignifica reconhecer,no relato das informacóes, palavras,
frases, parágrafos ou temas-chave quepersistem nos rela
tos dos participantes". Ap ós a tdenuñcacáo e codifícacáo

dos temas emergentesem cadaquestionamento foramiden
tificados os discursos ilustrativos, os quaís estáo represen
tados nas categorías oriundas das principais questóes e
reúnem caracrerísticas comuns da intersubjetívidade dos
sujeitos. Assirn, o fen ómeno estudado estádescrito nas se
gnintes categorías: concepcñes de puericultura; a prática
de puericultura; dificuldades na realízacño da puericultu
ra; sugestóes para realizacño da puericultura.

DESCRI~AO E COl\lPREENSAO DAS CONCEP~ÓES

E DAS EXPERIENCIAS DOS SUJEITOS

Aprimeiraetapa dessaanálíse consistenacaracteri
za~ao dos sujeitosquanto ao sexo, ídade, lempo de gradu
acáo, tempo de trabalho no PS~~ lempo de trabalho no
município e quanto arealizacáo de cursos de capacítacáo

na área pedíátrica. Em seguida, apresentamos as caiegorí

as conforme anunciadas.
Os sujeitos do estudo pertencem, nasua totalídade,

ao sexo feminino, encontram-se na faixa etáriade 23a 30
anos, tém entre um ano e seis meses a cinco anos e seis
meses de formados. Esses dados sao compatíveís com o
perfil proflssíonal do enfermeíro que trabalha no Progra

made Sa úde da Familia, emque a maioria deles é do sexo
femíníno, [overn e rec ém-formada. Essa evidencia deve-se
11 grandeofe rta de emprego nessa áreade atencáo 11 saúde,
aqual absorve, ern suamaioria,osenfermeirosrec érn-egres
sos das universidades, conseqüenternente, com pouca ex
periencia profissíonal,

Outra ínformacáo relevante é que a rnaioría dasen
ferrneíras entrevistadas,seis trabalharn há menosdeO1ano
nas cídades onde exerceo seu mister, corroborando a alta



rotarivídadcdos profissionaisdesaúde, evidenciadanarnaí

oriados programas de saüdeda familia dos monicípios do
interior do estado. Esse fato tem como causa principal as
precirias corultcóes de trahalho, a inexistencia de vínculo
empregatício e as ínterferéncías politícas no exercícío da

pránca profissional.
Tais evidencias trazem-nos reflexóes sobre a execu

~ao do princípio operacional do Programa de Saúde da
Familia. denominado adscrícáo da clientela, que ressaltao
resgate da relarño de compromisso e de co-responsabíli
dade entre a equipe desa úde ea populacáo napromocáo e
naprotecño dasaúde. Diante dessa sítuacño, toma-se com
prometido o exercícío da atívídade [unto a clientela na

medida em que o profissionaJ de saúde nao permanece na
áreaadscrita durante umintervalo deternpo suficiente para
esubclecer um vínculo efetívo com a comunídade.

Quanto areallzacáo de cursos na área pedi átrica,
nenhuma enfermelra tinha cursode pés-graduacáo naárea
pedi átrica, duas tinham realizado o Curso de Capucitacáo

em Aten~ao Integrada as Doencas Prevalentes na Infancia
(.\1011'0 e nenhuma tinha participado de treinamento na
área pedí átríca. promovido pelas regíonaís desaúde.

.\ a pnitíca, percehemos queas temáucas enfocadas

na rnaioria dos treinamentos, promovidos pelos pólos de
capacítacáo aos profissionais de saú de, inseridos no Pro
grama de Saúde da Familia sao relacionadas as patologías
queacarreum urn súbito impacto epidemiológico negativo

como a hanseníase, a tuberculose e a dengue.
Assim, a educacáo continuada na área da críanca,

cujos beneficios sanobservados emlongo prazo por meio
dadiminuicño da morbidade e da mortalidade infantil,nao
despena lamo interesse dosgestoresde saúde,portante há
pouco investimento nessa área.

Diante desse conrexto. observamos, durante as en
trevístas, que as enfermeiras sentern-se inseguras e
despreparadas para realizar as consu llas de puericulturae
nao se motivam para superar os obstáculos encontrados
na esrrutnracáo desse servíco nas unidades de saúde em

que uubalham, ~ao foi dernonstrado ínteresse em buscar
altemativas junto aos órgños competentes, talvez pelo ex

cesso de ocupacáo em outras ativídades ou pela falla de
conhecirnento e sensibilidade sobre o beneficio da pueri
cultura na sa úde infantil.

Artigos Driginais

CONCEP~ÓES DE PUERICULTURA

Apartir dos discursos sobrea idéiade puericultura,
percebernos que os enferrneiros apontarn para conceítos
que seguem protocolos rígidos procedentes de Iivros e
manuais de Pediatría. com alguma relacáo com a prát ica

do cotidiano. Isso é evidenciado na sernelhanca entre os
seguintes relatos:

"Éfazer um acompanhamento do crescimento e
do desenvolvirnento das enancas saud áveísde O
a 05 anos deídade' (El) .

"Í ... J 11macornpanhamento do desenvolvimento
da enanca através da veríflcaráo do peso e do
crescímento e da avalia~ao da alirnentacáo e da
higiene daenanca" (E2).

"Éo acornpanhamento periódico daenanca até
11mano de vida" (E3) .

As concepcóes sohredeterminadoassuntodevemre
sultar do conhecimento técn íco-cíentíñco apreendido, do

conjunto de experiencias adquiridas no exercícío da sua
pr:ítica profíssional e dosvalores culturáis doprópriopro
fissional. Assirn, as concepcñes de puericultura retratam o

modo de pensar e de fazer dos sujeitos entrevistados.
A monírortzacáo do crescirnento pela aferícío do

peso é aatívídade maís presentenas consultas de puericul

turae tem urna grande importanciana medida emquepro
porciona a deteccño precoce do baíxo peso, desnutrícáo e

seus riscos assocíados.
Vale ressaltar que a aferi~ao e a construcáo do grá

fico do crescírnento devern ser compartilhadascoma rnáe

e com outros familiares, a fim de conferír-lhes tamhém o
compromisso de acompanhar cuidadosamente esse pro
cesso e deadorar atitudes quecontrihuam para mantel'uma
curva de crescírnento compauvel como esperado.

De modo geral, os pais valorizarn as ínforrnacóes
recebídas durantea consulta sobre a saúdedos seusfi lhos,

mas há uma tendencia dos profíssíonaís suhestimarem a
capacidade de apreensáo de conhecímentos dos acompa
nhantes e a importáncia da participacáo efeuva deles na
elaboracño do plano terapéutico, Dessa forma, a relacño

interpessoal durante a consulta fíca comprometida, ínter-
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ferindo negauvamente na fo rrnacáo do vínculo e doapren
dizado entre o profíssional e a família assistida.

Por outro lado, as vezes, a prátíca da cducacáo em
sa úde ocorrede forma passiva ousujelta a explícitoautori
tarismo que semanífesta pelo desrespeítoaculturadoclien
te, as vezes com repreensáo agressíva da conduta da rnñe

em retacño aenanca.
Os proflssionais ao assumirern a ígnoráncía da cli

entela como urna barreíra aoentendimento, asoríentacóes

sao transmitidas como urna ordem, nao seacompanhando

das r.!zoes edosconhecímentos queasfundamentam e lhes
dao sentido, Arcpeticáo autoritariadasoricruacóes, juma

mente. com as práucas coercitivas, substítui a compreen
sao, assumüla como algo írnpossfvel'. Essa postura
profi ssíonal pode ser visualizada cm variados momentos
da pnitíca dos profissionais na puericultura.

I'RÁTlCA DE l'UERICUI:rURA NO I'Sf

Os discursos das enfermeíras foram pontuais e re
tratamo modo de fazer na prática diaria dessa atividade.

.... . rento avahar o peso, a altura e o cartáo de
vacina da enanca e orientar a sua rnñe sobre a

alimentacáoea higiene daenanca" (El)

"1...1é feito uma avalia~ao do peso,daestatura e
dos períruetrcs cefálico e torácíco ohtidos cuma
observacño do cartáo davacína" ([6)

"1... 1avalic a curva de crescimento da enanca a
fim de observar se ela está obtendo urn ganho de
peso adequado para sua idade. Caso isso nao es
leja acontcccndo,oriento a mñe sobre asrnodíñ

cacóes que ela deve Iazer na alírnentarño do seu
filho .Al ém disso, tamb érn vejo oesquema vacinal
da enanca e quando é detectada alguma vacina
atrasada, encarnínho imedíatamente a rnáe e a

enanca para asala de vacína" ([i) .

Na leitura desses discursos podemos inferir que al
guns enfermeiros real ízam mua consulta de puericultura
fragmentada e superfic ial, dírecionando-a somente ao es

lado nutriciomd e vacinal, naohá preocupa~ao cmdiscutir
o desenvolvimento que é categoria imp0l1ante na saúde

infantil. Além dísso, multas vezes, essa prática é exerclda
de forma autoritária. com a ordenacño de altcracñes de
conduta das mñes que ficam passivarnente, enquanto os
profissionais nao buscam compreender a realídade sóoo

cultural desses sujeitos,

Nesse sentido, vale ressaltar que a atívídade deeduca
\,lo em saúde naprática de puericultura é, sem dúv ída, um

processo relevante, que vem de fato contribuir com a pro
mocáo de sa úde infantil, e constitui urn importante ínstru

mento de mudanca de componamentos, reíormulacáo de
hábitos e aceítacáo de novos valores. Contudo, para que se
alcance esse objetivo, faz-se necess áría a panicípacáo atíva
dossujeitos envolvídos no processo, favo recendo a reflexáo
sobre os significados de cada a~ao , Desse modo, entende
mos que educar nao sígníñca sirnplesmenre transmitirinfor

macóes, mas é preciso que o edncador conheca e
compreenda os valores sociaís e culturaís do educando e
esteexercite odi reitodeparticiparedecidir conscientemente.

Aanálise de outros depoimentos dos enfermeiros
sobre a prática de puericultura mostra a sua fo rma rnaís

complexa e abrangente:

"1... 1sempre conversamos com a mñe sobre a
saúde do seu filho, orientando-a sobreoscuida
dos com a alimentacño, com a higiene e com a
prevencáo de acídentes domésticos, buscando
tamb érn discutir com ela suas dificuldades no
cuidado com aenanca" (E5)

"Xas consultas realizamos um exame físico deta
Ihado daenanca e conversamos com a rnñe so
bre a alímentacáo, a higiene e os estágios de
desenvolv írnento do scu filho, buscando esclare
cersuas dúvidas" (E4) .

Adescrícáo dosenfermeíros sobre a referida prática

vern ao encontro do que é orientado pelo Ministério da
Saúde e outros érgáos que abracarn essa causa. Logi 

carnente, todos os profíssíonais tém urna experiencia indi

vidualizada, a qual repercute no modo de pensar e agtr,
mas todos devem orientar-se pelo conteúdo preconizado

pelos órgaos competentes sem deixar de ser crialivos, re
fl exivos e, conseqiienlemenle, descobrires de estmtégias
inovadoras na pnílica.
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Sobre a prática de puericultura é fundamental co
nhecer que, cmcada período de vida da enanca, as carac
terísticas doprocessodedesenvolvírncmo e os riscos a que
est:í suhrnetida conferem diferentes graus de vulnerabilí
dade, determinandonecessídades diversificadas noatendí

mento de rotina. Assim, para o lactente, esses processos
ocorrem mais intensamente, por isso as consultas devern
ser mais próximas, se possívcl rnensaís durante os primei
rosmeses de vida, ,\ medida que a enanca vaiaumentando
a idade, o processo de crescimento e desenvolvírnento

desacelera-se progrcssívamente, demandando-se visitas
menos freqüemes, caso a enanca mantenhaos padrees de
normalidade. Tais conhectmentos ajudam o profissional a
agír, a decidir junto com os país, convencendo-os sobre a
importancia do acompanhamentoda crianca.

DIFlCUI.DADES NAREALIZAI;XO DA PUERICULTURA

Apesarda NOAS (Norma Operacional deAssistencia
a Sa úde) preconizar o acompanhamento do crescirnento
e desenvolvírnento, principalmente dasenancas menores
de O1 ano, por rneio das consultas de puericultura, a po

pulacño, de modo geral, acostumada com o modelo
biologicista de assísténcíaasaú de, resiste a comparecer
aos servícos de saúde quando nao percebesinal evidente
de doenca na enanca.

Esse comportamento tem origemnavalorizacáo da
doenca que as vezes é reforcada pelo próprio profissional
quando omite oríentacóes para prevencño de agraves, dei
xando-se conduzir pela cultura da rnedicamentacáo, Essa
realídade é evidenciada nos seguintes discursos:

[...1durante 02 meses as rnáes comparecerarn,

mas quando elasperceberam que nao receblam
rned ícacáo e nem soücttacáo de exarnes e que
durante aconsulta elasrecebiam sementeorlen
ta<;6essobreaalímenucáo. sobreahigieneeso
bre o desenvolvimeruo do bebe cornecararn a
faltar nos retornos rnensaís. (El)

1...J a maioria das mñes aínda possuern a con
cepcáo dequenaoháanecessidadedelevar urna
enanca aparentemente saudável para consultar
se(E:l).

Arligos Driginais

Diante desse contexto, é fundamental que os proñs
sionais realizern urna autocríuca sobre suaprática e avali
em seeles realmente sabern quais saoas necessidades e as
expectativas de sua clientela e, sobretudo, se estáo sendo
capazes de corresponde-las.

Além disso, é fundamental analisar se a comunida
de tem realmenteacesso asconsultasde puericultura. Vale
ressaltar que existemvários tipos de acessibilidade: aces
so em relacáo ao tempo (adequacáo entre o horário das
consultas e a disponibilidade das rnñes), acessíbílídade
geográfica (existencia de transporte ouvtabtl ídadc dadis
tancia a ser vencida para comparecer a unidade de sa ü
de) e acessibilidadepsícossocial (inexistencia de barreíras
lingiiísticas ou culturáisacomunícacáo entrea equipe de
saúde e a comunídade) .

Esses fatores precisan! ser avalíados, porque, asve
zes, embora algumas rnñes tenh:un interesse emcompare
cer com seus fllhos aunidade de saúde paraa realizacáo
dapuericultura, nao existe transporte nohorário ou nodia
para o qual essa consulta foi agendada. Esses aspectos po
dem ser observados na seguintefala:

I... } apesar da rnaioria das rnáes procurarern o
servíco, existe a dificuldade do retorno de a1gu
masdevido aodifícil acesso de a1gumas localida
des paraoposte desaúdeonde sao realizadasas
consultas (ES) .

Aenfermagemcomo principal responsável pela rea
lízacáo daanvídadede puericultura noPrograma de Saúde

da Familiadetém a importante míssáodeapreender ecom

preender a realidade social, cultural e económica da sua

comunidade adscrita para planejar mais eficientemente as
suas acócs de saúde. Assim, a formacáo e o aperfeícoa

mento dos profissionais devem ser reforcados para apri

morar oconhecimentoe a prática depuericultura de modo
a contribuir no surgimento de um novo profissional capaz

de mudar as concepcñes das familias numa perspectiva de
parceriae nao apenasde írnposícáo.

Em contrapartida, percebe-se que, multas vezes,
os profissionais realízam urna avalíacño tecnicistada cri
anca e ditarn normas rígidas e oríentacóes baseadas ex
clusivamenteemseusabercientífico. Ocaráter ímpessoal
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dessa relacño pode ser bem exempl ífícado pelo modo
como os profissionais de saúde dírígem-sc as máes de
seus pacientes, chamando-as de "mñ czinhas", ou rnesmo
nao dando atencño ao que falam, impessoalizando e tor
nando indiferente a relacáo entre cliente e profissional.
No entanto, há discussóes veementes com propostas de
reorganizacño doatendímentonos servicosdesaúde, ten

do como finalidade o acolhimento do paciente e de sua
familia e o vínculo com eles.

A ar;ao de acolher está fundamentada em atiludes
da relacño com o outro, um momento de troca, de apren
di zado e de respeilo. Acolhimento é um processo que se
inicia rnesrno antes do usu árío chegar ao servíco de saú
de, urna vez que este se esrrutura para o atendimento,
definindo espacos específicos, formas de atender neces
sídades de sa üde, ou seja, define um certo "modo" de

responder as necessídades que sao expressas pela clien
tela. Para isso. é necessário abrir as portas da percepcño,
ter urna relacño de ígualdade, de abertura para as mani
festacóes do cliente".

Nesse sentido, as condícñes de atendimento, as
acomcdac ñes para espera da consulta, a dí sponíbllídade

de ínfu rmacóes sobre o funcionamento da Unldade Bási
ca de Saúde sao alguns aspectos que podem expressar
consíderacáo e respeíto necessáríos ao acolhimento da
críancu e da sua fa milia com suas necessídades, suas an
gústias e suas expectativas .

Assim, a equipe desaúdedeve atuar considerando a
importancia do envolvimento com o usuario e mantendo

uma relacáo de proximidade com as pessoas que buscam
o servico de saúde.

Na áreade saúde da crianca, o Ministério daSaúde

recomenda como instrumentos básicos necessáríos os
antropómetros horizontal e vertical, asbalancas pedi átricas
e de plataforma, fitas métricas, tensíómetro e estetoscópio
pedi átrico.

No entanto, naprática, as equ ipes desaüde da famí
lia trubalham empostos com tnfra-cstrutura prec áría, com
escassez de material de consumo e com equipamentos
sucateados como se percebe no seguinte relato:

I...} nao ternos urna unidade básica com infra
estrutu ra adequada para realizar o acompanha
mento da enanca, (E2)
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Nao existe cartño de aprazamento dasconsultas
de puericultura e nem prontuários específicos
apesar de játermosentregue alguns modelos para
osecretariodesaúdeprovidenciar a reproducáo

do material. Nao díspomos de equipamentos bá
sicoscomo antrop6metro e maca pedíátríca. (E3 )

[...) falta urn espaco físico adequado com osequi
parnentos básicos e nccessáríos. (E4).

Compete as secretarias municipais desaúde garan
tir a infra-estrutura necess áría ao func ionamento das uni

dades desaúdedafamilia, dotando-asderecursos materiais
e equipamentos suficientes para o conjunto de acóes pro

postas pela NOAS.

SUGESTOES PARA REAUZA~ÁO DA PUERlcurruRA

Como sugestño principal destacou-se a capacltacáo

dos enfermeiros, aspecto relevante, considerando queessa
oportunidade trará novas dimensñes pautadas no modelo
atual deatencáoa enanca, o qua! trazum enfoquediferen

tedomodelobiomédico, pois se fundamenta naAntropolo
gia, Sociología e outras disciplinas.

Sabemos que atualmente as universidades tentam
adaptar seus cursos elencando novas disciplinas e modifi
cando osconteúdosdasdisciplinas básicas que dáosupor

teao atendimento ao cliente com base no modelo atua! de
saúde, No entanto, hámuito a ser feilo paraque o modelo

de assisténcia existente contemple as necessídades do cli

ente e daforma como é defendido nesse sistema.Ainda, há
predominio de uma fcrmac ño voltada a atencáo hospitalar
com enfoque exclusivo it doenca, ficando adormecidas as
acóes que buscam promover a saúde pela vaíorízacño do

individuo emsuas dímensóes biopsicossociais e culturais,

apesar do discurso freqiiente na academia, sobre o
paradigma holístico. Há, portante, urna díssocíacño entre

os conteúdos teóricos e as prátícas dosestágtos, produzin

do urn conhecimento fragmen tado e sern artículacño com
a realídade da profíssáo deenfermagem. Díante desse con
texto, ocorre ínadequacáo da formacáo desse profíssional

paraassistir a saüde da família em sua integralidade e in
terferir positivamente na atual realidade sanitária como se

despreende nos relatos a seguir:



:\a área de saúde da enanca essa realidade é

agravada [...1eu me sinto insegura para fazera
consulta depuericulturaporquealém dedurante
a faculdade nao scrrnosadequadarnente prepa
radas para ísso, nunca recebí nenhum treina

mento nessa área nas Microrregionais que
trabalhei. (1'7)

[.,. ]as vezesas mñes fazem perguntas sobreode
senvolvt rnenrodosseusfilhosque eu nao me sinto

preparadapara responder,Al ém dísso,outrosco
legas enferrnei ros comentarn comigoquese sen
temdespreparados paraatendercrianca (1'8).

Por outrolado, alguns enfermeí ros, por nao possuí
rern capucí racño técnico-científica para atuar na atencáo

pediátríca. nao se motívam nem se interessam para estru

turar esse servico nas unidades de saúde em que traba
Iham.Assim,o desconhecimentoe o desínteresse das rnáes
pelas consultas depuericultura vño aoencontroda acomo
dar;ao desses profi ssionais. Esse fato podeser evidenciado
na seguinte fala:

[oo .] os outrosenfcrmelrostarnb érn naotém multo

interesse, poísesseservícodemanda tempoe co
nhecímento na área e muítos deles sesemem in
seguros para realizar essa pratíca. (El) .

Portante,toma-se Imprescindível conigir ;L,deficien
ciasdeconhecímentos,habilidades eprática dos enferrnei
ros ínseridos no Programa de Saúde da Familia a fim de
que a promocáo dasa úde e a prevencáo de agraves nacri
anca sejarn realmente efetívadas, repercutindo nos perfis
de morbidade e mortalídade infantil.

Outro fatodiscutido, foi a faltade sensíbílízacáodos
gestores no lnvestimento de acñes de prevencáo de doen
cas e prornocñoda saúde. Énotório quea políticade assís
téncia a saúde da enanca promovida pela maioría dos
gestores de saúde consiste cmal¡oes de caráteremergenciaís

e eficientes ern curto prazo que objetivamatender agraves
evidentes e ímpacrantes no perfil epidemiológico munici
pal. Tal situacáo é favorecida pelo desconhecimento da
populacáo sobre a importancia dessas acóes e sobre a
obrigatoriedade das secretarias municipais de saúde em
prover a infra-estrutura b:ísica paraefetivá-Ia.Assim como
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nao hácobranca dacomunidade pelas consultas de pueri
cultura, os gestores nao ínvestern na compra de equipa
mentos e insumos para sua realizacño e nem cobram de
seus profissionais de saúde a oferta desse servíco. As se
guintesentrevistadas comentam sobre essasítuacáo:

ogestor local de saúde nao rcconhece a impor
tancia dessc atcndimento, as rnáesnao tém inte

resse de levar seusfilhos para consultar quando
eles naoestáo doentes [oo .] (El)

Para implementar a puericultura adequadarnen
te, é preciso que a secretariadesaúde do muni
cípio se sens ibilize da importancia desse
atendimento e forneca aos postos de saú de os
cquipamentos e os impressos neccssários para a
realízacáo das consultas de puericultura (1'3) ,

Enquanto nao há urna sensibilizacáo dos gestores
para viabilízar a estruturacáo da atencáo pedi átr íca nas
unidades básicas de saúde, é preciso que a enfermagem
repense a sua prática cotidiana de assísténcía infantil para
redimensionar suas acñes, no sentido da integralidade no
qual a críanca é vista noseio familiar e comurutário. Por
tanto, é fundamental o surgimento de sujeitos críücos da
suasprópriaspráticas e capazesdeconstruir críatívamente
as mudancas que forem necessárias para sua melhoria.

OPrograma deSaúde daFamilia,diferentemente dos
outros programas tradicionaisconcebidos pelo Ministério
daSaúde, naorepresenta uma íntervencáo pontual que sur
ge de forma paralela as atividades rotíneíras dos serviros
desaúde. Ao contrário, buscao planejamento ea organiza
r;ao das ativídades por uma equipe interdisciplinar com o
propósito de enfrentar e solucionar os problemas identifi
cados em urna comunidade específica.

Vale ressaltar que nessa nova perspectiva deatencáo
bási ca de saúde, semd úvida, houve urna sobrecarga de tra
balho para os enfermeíros devido ao acúmulo deatividades

assistenciaise gerenciais direcionadas ao individuo e ao co
letívo que devem ser exercidas por esses profissionais.

CONSIDERA~ÓES FINAIS

Este estudo retratou a prática de Puericultura,
exercida por um grupo de enfermeiras, inseridas no Pro-
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grama de Saúdeda Familia que estavarn cursandoa Especi

alízacáo emSa údeda Família,promovida pelo Departamen

10 de Enfermagem da Unlversidade Estadual do Ceará,
buscando apreender as concepcñes e a prática de pueri
cultura na perspectiva dcstes enferrnei ros.

Constatamos que a puericultura, realizada namaio

ria das unidades básicas de saúde da familia, ocorre de
maneíra fragmentada e esporádica, restríngindo-se il me
di~ao técnica dopesoedo comprimento da c tian~a, ;\ imu

niza~ao , il promocño doaleitamento maternoeaoríentac óes
básicas sobre higiene corporal.

Em contrapartida, observamos que multas vezes,
os enfermeíros estáo tao acomodados com a realízacáo

de sua prática diária que nao dedícam parte do seu tem
po para refletir sobre a qual ídade do acompanhamento
de eníennagem ao crescímemo e desenvolvimentn infan

ti l. lsso é preocupantena medida emque essaautocritíca
profi ssional promove a percepcáo de falhas ou negligén

cías na consulta de enfermagem provida junto a sua 1'0
pulucáo adscrita.

Em contrapartida, precisamos entender o contexto
dessa pr ática, considerando as dificuldades ope
racion áis, a fal ta de scnsíbilízacáo dos gestores, a de

manda de atívidades impostas ao enfenncíro. Ao mcsruo
iempo, acreditamos que é preciso ínvestimento na
capaci tacño do profi ssional, habili tando-o e tornando-o
comprometido com a promocáo da sa üde infantil,

enfocando. desse modo, o resgate da saúde como um

direito de cidadania.
Nessa perspectiva, torna-se impresci ndível um ade

quado processo de ünplantacáo do programa para possi
bilitar a real substítuicáo das pr át ícas tradicionais dos

servícos de atencáo básica e contribuir na melhoria dos
indicadoresde sa úde e de qualídade de vida da populacño

assistida, dando-se prioridade tamb ém il saúde infantil.
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Considerandoque se trata de umtema abrangentee
complexo, este estudo nao objetiva oferccer conclusóes
definitivas, mas, a partir dessas info rrnacñes, estimular re
flexóes cm diversos locaís, in clusive no rneio académico e
nas secretarías municipais desaúde, no intuilO de colabo
rar com:15 transfonnacóes.
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Caracterizacño do sujeito da pesquisa

1- Nome: _

/2 - Data de nascimento:__ __ / _

.> - Sexo: ~I ( ) f ( )

4- Tempo de graduacáo cm Enfermagem: _

; - Pós-Gradua~ao : _

6 - Tempo cm que trabalha no PSI': _

7- Munícfpioondetrabalha: _

S - Tempoemque trahalha nesse município: _

Roteiro da entrevista

1- Oque vocé entende por puericultura?

2 - Como \'Oce realiza a puericultura dentro dasua prática de enfermeiro do PSF?

3 - Quais 'L~ principais dificuldades por voce para realizar essa prática?

4 - Quais sugestóes daría para amenizarOll superar essas díflculdades?
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