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RESUMO 

Estudo etnográfico realizado com seis mães de crianças atendidas na puericultura de 

uma Unidade Básica de Saúde da periferia de São Paulo. Objetivou descrever e analisar 

parte das representações sociais e o universo simbólico deste grupo de mães acerca das 

práticas de cuidado materno e da própria maternidade. Os dados foram coletados por 

meio de uma entrevista individual, três entrevistas em grupo e a observação da 

pesquisadora como profissional que trabalha nesta unidade, e foram interpretados por 

meio da descrição densa.  As narrativas apontaram a maternidade como um sonho, uma 

realização e dedicação total ao filho. As mães são consideradas as cuidadoras principais 

da criança, recebem ajuda do esposo, mas há um recorte de gênero quanto aos cuidados, 

sendo que os mais complexos não são realizados por homens, visto que acham que estes 

não levam jeito para os mesmos.  Os cuidados que trouxeram mais dificuldade e medo 

em sua realização por elas foram o banho do recém nascido, cuidado com o coto 

umbilical, limpeza do ouvido, manipulação da cabeça devido às fontanelas. O 

aleitamento materno foi considerado um dos cuidados mais importante para a saúde dos 

filhos, e também considerado benéfico para as mães, sendo ressaltada a importância do 

mesmo para perda do peso ganho na gravidez de forma mais rápida; todas as mães 

apresentaram dificuldades no início da prática da amamentação, mas não houve 

desmame devido a estas. Algumas respostas remeteram à necessidade de se repensar o 

fluxo das atividades profissionais na unidade de saúde, bem como melhora da 

comunicação entre os profissionais, uniformização das condutas e orientações destes, 

necessidade de maior suporte a estas mães via atividades em grupos e/ou formas de 

atrair os usuários para os grupos realizados. Estes achados são oriundos de cuidados não 

realizados como preconizados por algum problema relacionado com o serviço. As 

mulheres estudadas são assíduas ao serviço de saúde e seguem boa parte das orientações 

recebidas no mesmo, mas também se valem de cuidados tradicionais e populares como 

benzedeiras, chás, oração em templo e igreja quando há necessidades de saúde.  A ajuda 

e interferência de familiares e vizinhos no cuidado à criança ocorreram quando da 

dificuldade ou medo da mãe para os cuidados. Todas as crianças sofreram quedas as 

quais estavam relacionadas com a crença de que criança pequena que ainda não rola na 

cama não cai ou de que alguns obstáculos são suficientes para prevenir a queda. As 

mulheres estudadas consideram que cuidar bem da criança é realizar boa parte dos 

cuidados trabalhados neste estudo da melhor maneira possível, o que demonstra a 

importância de tais temas para as mesmas e para um impacto positivo no 
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desenvolvimento das crianças, cabendo a nós profissionais que as atendemos trabalhar 

tais questões de uma forma melhor e mais abrangente, se atentando ao que oferece mais 

dificuldade e medo às mães, às crenças que levam a alguns problemas e melhorando o 

processo de trabalho nos serviços de saúde. Esperamos que os resultados contribuam 

para uma melhor abordagem dos profissionais nos atendimentos de puericultura.  

 

Descritores: Cuidados maternos. Maternidade. Puericultura. Enfermagem                  
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ABSTRACT  

This ethnographic study was done with six mothers of children cared at the child care 

department of Health Basic Unity of São Paulo suburb. Its aim is to describe and to 

analyze part of social representations and the symbolic universe of this mothers‟ group 

about practices of maternal care and maternity. The data were collected through an 

individual interview, three group interviews and observation of this researcher, being 

her employee of this unity. They were interpreted using dense description. Narratives 

indicated maternity as a dream, a realization and total devotion to the child. Mothers are 

considered the mainly child caretaker. Husbands help them, but there are specifications 

of gender relating to care, being the complex ones not done by man, because they think 

that they are not able to do them. Care processes, which were more difficult to do and 

let them insecure, were the newborn bath, umbilical cord care, ear care, moving head 

due to the fontanelles. The breastfeeding was considered one of the most important care 

to child health, and also considered beneficial to mothers, being emphasized the 

importance of this to lose pregnancy weight in a fast way; all mothers had difficulties to 

begin the breastfeeding, however there weren‟t wean. Some answers indicated the need 

to reformulate the professional activities at the health unity, as well as to improve the 

communication among the employees, to unify the guidelines, to give attention to 

mothers‟ needs through group activities and/or to set up ways to keep people at groups 

that are being done. These results came from care that weren‟t done due to a specific 

problem related to the service. Women of this research often go to health care and 

follow almost all orientations, but they also use traditional and popular care as faith 

healer, tea, prayer in church or temple. Interference or help from neighbors or relatives 

to take care the child happened when mother was afraid or had difficulties to do it. 

Every child fell down, these falls were related to the belief that young child who doesn‟t 

roll along the bed, doesn‟t fall or some obstacles are enough to avoid fall. Women of 

this research considered as a good child care is to do, as best as they can, the most part 

the taught care. This attitude shows how important these themes are to them and a 

positive effect in the child development, then it is very important, as professionals, we 

work on these matters as best as we can and in a comprehensive way, always paying 

attention to the most difficult aspects, to mothers‟ fears, to beliefs which can bring some 

problems and improving the health care at the unity. We hope that these results can 

contribute to a better professional approach during the child care.  
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INTRODUÇÃO 

A ideia deste estudo surge das inquietações de uma profissional que vê em sua 

prática cotidiana mães assumindo cuidados diversos para com os filhos: enquanto umas 

parecem se preocupar excessivamente com os mesmos, outras se mostram tranqüilas 

diante de situações de risco que “descabelariam” a maior parte das outras mães; 

enquanto algumas aderem prontamente ao que orientamos, outras nada fazem em 

relação ao que lhes foi orientado. Às vezes temos dificuldades em lidar com 

comportamentos que nos parecem óbvios que não deveriam ser praticados como o são, 

o que talvez também possa revelar uma deficiência nossa enquanto profissional em lidar 

com o diferente, algo que precisamos tentar sanar e uma das formas com a qual 

podemos tentar fazê-lo é desvendando por meio da produção do conhecimento o que é 

esse “diferente” que nos traz tantas dificuldades. 

Empiricamente, outra coisa intrigante é o fato de que determinados temas na 

saúde da criança chamam mais a atenção das mães em detrimento de outros tão 

importantes quanto ou até mesmo condicionante daquilo que as interessam, um exemplo 

disso é o fato delas muito se preocuparem com o peso da criança indo a grupos de 

pesagem e nem sempre se atentarem na mesma proporção à alimentação da mesma, não 

comparecendo a grupos com essa temática como comparecem às pesagens. 

Refletindo em relação a tais práticas, penso que isso só possa ser explicado por 

meio das representações e do universo simbólico de tais mães sobre cuidado e saúde. O 

quanto essas mães valorizam e acreditam nos cuidados que nós profissionais 

recomendamos a elas? Se não acreditam e valorizam aquilo que preconizamos, no que 

acreditam e o que valorizam? 

Nas ações preconizadas em puericultura quanto ao cuidado com a criança como 

o aleitamento materno, o processo de desmame, a vacinação, o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, a higiene, entre outras, está pressuposta a ação materna, 

pois é por meio da mãe - pensada como a cuidadora principal da criança -, que tais 

práticas se efetivarão. 

Ao optar pela figura materna para estudar representações e universo simbólico 

sobre o cuidado com a criança, o faço levando em consideração o papel social 

tradicionalmente dado a tal membro da família pela sociedade. Não pretendo colocar 

que apenas o cuidado materno é importante, nem que apenas a mulher deve cuidar das 

crianças, ou perpetuar a ideia de que cuidar é coisa de mulher. Opto por esse caminho 

por acreditar que cotidianamente é isso o que mais ocorre, a mãe acaba assumindo a 
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maior parcela dos cuidados aos filhos, e penso que a produção do conhecimento deve se 

aproximar da realidade e tratar daquilo que realmente se aproxima do dia-a-dia das 

pessoas. Contudo, não considero esta como a única realidade, visto que a depender da 

classe social e da condição financeira da mulher, outras pessoas acabam ficando 

responsável por boa parte dos cuidados, permanecendo até mais tempo com a criança do 

que a mãe, seja porque a mãe tem que trabalhar, ficando a criança com outro familiar, 

ou com um vizinho, ou com uma babá ou numa creche; ou seja, porque a condição 

financeira da mãe permita que mesmo ela não trabalhando tenha funcionários que a 

auxiliem nesta função.  

Neste estudo trabalhamos com mães que são as principais responsáveis pelos 

cuidados com os filhos, e levando em consideração tal afirmação aliada ao fato de as 

crianças ainda não serem responsáveis por si, quanto menores em idade mais 

dependentes, vemos que a saúde das mesmas depende e muito da figura materna, 

pensada aqui como cuidadora principal. Dentro deste contexto, faz-se importante 

conhecer as representações e o universo simbólico que as mães possuem em relação a 

cuidados importantes para o processo de crescimento e desenvolvimento de seus filhos, 

bem como da própria maternidade, uma vez que acreditamos que os mesmos 

influenciam as condutas a serem tomadas por elas. 

Fundamentado nesses pressupostos, este trabalho está estruturado em quatro 

capítulos: no primeiro trazemos à reflexão a construção do papel da mãe no cuidado 

para com os filhos e as ações de puericultura, no segundo capítulo apresentamos os 

caminhos metodológicos da pesquisa, explicitando os procedimentos por nós adotados; 

no terceiro realizamos a análise interpretativa, finalmente, no quarto capítulo tecemos as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

MATERNIDADE, CUIDADOS MATERNOS E AÇÕES DE PUERICULTURA 

 

A criança no início de sua vida é totalmente dependente de cuidados para a 

sobrevivência devido a sua imaturidade orgânica, encontrando-se em um processo de 

aquisição e desenvolvimento de funções que enquanto não totalmente estabelecidos, são 

supridos por meio de cuidados realizados por outra(s) pessoa(s), na maior parte das 

vezes providos pela figura materna.  A mãe costuma ser a pessoa mais próxima da 

criança e é histórica e culturalmente a responsável pela maior parcela dos cuidados 

dispensados a esta, os quais ela desenvolverá de acordo com as representações e o 

universo simbólico de cuidado à criança e maternidade que possui. 

Mesmo após o nascimento, com o corte do cordão umbilical, o 

binômio mãe-bebê continua existindo. Se antes a mãe experimentava 

o bebê como parte dela, agora é o bebê que a experimenta como parte 

de si (BRASIL, 2002, p. 81). 

Todos nós carregamos conosco conhecimentos, ideias e concepções que 

adquirimos ao longo de nossas vidas em nossas relações na sociedade. Sociedade para 

Elias (1994) é uma rede de funções que as pessoas desempenham uma em relação às 

outras, este ainda a coloca como uma porção de pessoas juntas, mas com diferenças a 

depender do local e do período histórico e que “o modo como os indivíduos se portam é 

determinado por suas relações passadas e ou presentes com outras pessoas” (ELIAS, 

1994, p. 26). Nestas ideias apresentadas por tal autor vemos que o viver em sociedade é 

estabelecer relações com os demais que estão a nossa volta, cada um ocupa um espaço e 

uma função, e de alguma forma estas funções se interagem, muitas podem até mesmo 

ser consideradas como dependentes: para ser mãe é necessário que se tenha um filho, 

uma coisa não existe sem a outra e também nos informa que esse estado de coisas não é 

algo estanque e sim algo que se altera a depender da época e do local em que se vive. O 

que significava ser mãe no século XVIII, por exemplo, não é o mesmo que significa nos 

dias de hoje, as relações da mulher na sociedade mudaram, o local que esta ocupa e que 

a criança ocupa nos dias atuais também mudaram, assim como deverão mudar ainda 

mais. 

Faz importante pensar também que as diferenças não ocorrem somente entre 

períodos históricos e sociedades diferentes, dentro de uma mesma sociedade e no 

mesmo momento da história há uma diversidade de fatores que alteram as formas de 
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desempenhar funções dentro desta. Vive-se de forma distinta as funções de acordo com 

a classe social, com a religião, com a região em que se mora, entre outros fatores. Ser 

mãe na periferia da zona sul de São Paulo, caso das mulheres estudadas nesta pesquisa, 

assume diversas diferenças do ser mãe moradora de um bairro nobre da mesma cidade, 

considerando todo o contexto no qual tanto uma quanto a outra estão imersas, assim 

como ser mãe no sertão nordestino também traz consigo diferenças frente aos outros 

dois casos.      

É interessante colocar que Elias (1994) ao falar do efeito que a sociedade produz 

nos seres humanos, da forma como esta influencia suas ações, não expõe essa influência 

como uma via de mão única, nem como algo dado sem nenhuma perspectiva de reação, 

mas sim que o indivíduo tanto é influenciado pela sociedade como a mesma também 

sofre influência dos indivíduos.  

O modo como uma pessoa decide e age desenvolve-se nas relações 

com outras pessoas, numa modificação de sua natureza pela 

sociedade. Mas o que se molda não é algo simplesmente passivo, não 

é uma moeda sem vida, cunhada como milhares de moedas idênticas, 

e sim o centro ativo do indivíduo, a direção pessoal de seus instintos e 

de sua vontade, numa palavra o seu verdadeiro eu. O que é moldado 

pela sociedade também molda, por sua vez: é a auto-regulação do 

indivíduo em relação aos outros que estabelece limites à auto-

regulação destes (...) o indivíduo é ao mesmo tempo moeda e matriz 

(ELIAS, 1994, p. 52) 

Durkheim (2001) ao falar da relação indivíduo e sociedade fala sobre os fatos 

sociais, os quais ele conceitua como: 

Fato social é toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de 

exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral 

no âmbito de uma determinada sociedade tendo, ao mesmo tempo, 

uma existência própria, independente das suas manifestações 

individuais (DURKHEIM, 2001, p. 40).  

Para tal autor os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, existem 

independentemente daquele indivíduo e fora do mesmo, e estes têm como característica 

serem coercitivos, impostos quer se queira ou não, há coisas que embora não sejamos a 

priori obrigados a fazer, a forma como aquilo esta posto na sociedade nos impele a agir 

daquela forma, a pessoa encontra-se perante uma força que o domina e a qual se 
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submete inconscientemente. A superioridade da sociedade sobre o indivíduo não é 

simplesmente física, mas também intelectual e moral.   

Fenômenos sociais apresentam regularidade, reproduzindo-se em 

circunstâncias semelhantes. As práticas se repetem com 

uniformidade... Representações, emoções, tendências coletivas não 

tem causa em consciências particulares, mas as condições em que 

esta o corpo social em conjunto (DURKHEIM, 2001, p. 108).  

Elias (1993) em O Processo Civilizador trabalha o papel da coação sobre o 

comportamento dos seres humanos, este coloca que na época do Renascimento as 

pessoas se moldavam às outras mais deliberadamente que na Idade Média. Aumenta a 

coação exercida de uma pessoa a outra e a exigência de um bom comportamento, o que 

podemos entender como um comportamento de acordo com aquilo que a sociedade 

considera adequado.  A censura e a pressão social que modela os hábitos são tão fortes 

que os jovens ou se submetem aos mesmos ou são excluídos da vida num “ambiente 

decente”. Os que não se adéquam são considerados doentes, anormais, criminosos, 

insuportáveis. O controle dos impulsos e emoções foi primeiramente imposto aos 

elementos da alta categoria social, posteriormente com o aumento da classe burguesa a 

família passa a ser responsável pelos mesmos.  

A família vem a ser única – ou, para ser mais exato, a principal e 

dominante – instituição com a função de instilar controle de impulsos. 

Só então a dependência social da criança face aos pais torna-se 

particularmente importante como alavanca para regulação e 

modelagem socialmente requeridos dos impulsos e emoções (ELIAS, 

1993, p. 142). 

A família é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, exercendo mais 

influência para alguns e menos para outros, mas só pelo fato de significar a nossa 

origem, a nossa descendência já faz dela uma instituição importante de alguma forma na 

vida de todos. Além da descendência e das questões genéticas herdadas da família que 

são o mínimo de ligação que a mesma pode ter com o indivíduo, vemos que embora esta 

ao longo do tempo venha sofrendo inúmeras mudanças em vários quesitos, ainda 

continua exercendo diversas funções sobre aqueles que a constituem.   

A família assume grande importância na formação/regulação de nossos hábitos. 

É no interior de uma família que a nossa vida tem seu início, somos cuidados pelos 

membros da mesma, em especial pela mãe, vamos ao longo do tempo passando de uma 
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situação de dependência total de cuidados básicos à sobrevivência para um estado 

gradual e progressivo de independência e de novos aprendizados. Na família iniciamos 

as relações interpessoais, apreendemos papéis sociais, valores, crenças, práticas e 

costumes, muitos dos quais são passados de geração para geração. Todo esse conjunto 

de ideias e relações formarão as nossas representações e significações, as quais 

comporão nossa forma de enxergar, interpretar e agir mediante o mundo ao nosso redor 

não sendo, contudo, estáticos, à medida que vamos tendo contatos e experiências, 

algumas coisas por nós apreendidas vão se alterando ao longo do tempo.  

Os pais são apenas o instrumento, amiúde inadequados, os agentes 

primeiros de condicionamento. Através deles e de milhares de outros 

instrumentos, é sempre a sociedade como um todo, todo o conjunto de 

seres humanos, que exerce pressão sobre a nova geração, levando-a 

mais perfeitamente, ou menos para seus fins (ELIAS, 1993, p. 145). 

É consenso de alguns autores, Cerveny e Berthoud (2002), Neder (2002), 

Fonseca (2005) a ideia de que não devemos falar em família, e sim de famílias, dado a 

variedade de arranjos familiares que vemos em nossa sociedade, ficando a família 

nuclear (mãe, pai e filhos) não mais como um modelo de instituição familiar 

predominante.  

Hoje, na nossa realidade, sob a denominação família, existe uma 

pluralidade de composições que incluem laços consangüíneos, 

relações não formalizadas por parentesco, família conjugal extensa, 

núcleo doméstico, família não legitimada juridicamente, entre outras. 

(CERVENY e BERTHOULD, 2002, p. 19)  

 Além da variedade de composições familiares há que se colocar a diversidade 

étnica, cultural e sócio-econômica que também irão influenciar tais composições, bem 

como a forma das mesmas atuarem e sua inserção na sociedade. Ao trabalhar com 

famílias é preciso ter em mente o contexto ao qual esta está inserida, e a noção de que 

aquilo que significa família para um pode não ser o que o outro considera como sendo 

família. Mesmo havendo muitas mudanças nos arranjos familiares atuais, a família 

continua sendo uma poderosa e importante instituição na sociedade, atuando sobre todo 

o ciclo de vida das pessoas e influenciando as ações de seus membros nos mais diversos 

aspectos da vida cotidiana.  

A institucionalização ocorre sempre que há uma tipificação recíproca 

de ações habituais por tipos de atores. (...) As tipificações das ações 
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habituais que constituem as instituições são sempre partilhadas. São 

acessíveis a todos os membros do grupo social particular em questão, 

e a própria instituição tipifica os atores individuais assim como as 

ações individuais. A instituição pressupõe que as ações do tipo X 

serão executadas por atores tipo X. (...) as instituições pelo simples 

fato de existirem, controlam a conduta humana estabelecendo 

padrões previamente definidos de conduta que a canalizam em uma 

direção por oposição as muitas outras direções que seriam 

teoricamente possíveis (BERGER, 1989, p. 79). 

Como instituição a família atua sobre nós ditando as formas de agirmos de uma 

maneira geral, isso ocorre desde que se é uma pequena criança, onde se começa a 

ensinar determinados hábitos socialmente aceitos, até a nossa velhice. Dentro da família 

cada membro tem um papel social, e de acordo com este papel exercem funções 

inerentes ao mesmo. Berger (1989) coloca papel social como sendo uma resposta 

tipificada a uma expectativa tipificada e que este oferece o padrão segundo o qual o 

indivíduo deve agir em cada situação trazendo no seu bojo tanto as ações como as 

emoções e atitudes a ele relacionadas. Embora haja uma variedade de arranjos 

familiares, todos têm uma visão sobre o que é papel de uma mãe e de um pai, pois estes 

já estão internalizados no imaginário de cada um, ocorre às vezes até de alguém que não 

é membro efetivo de uma família ser considerado como tal por ter atitudes consideradas 

como esperadas para um determinado membro familiar, não é da família, mas atua 

como se fosse, havendo até frases já bastante ouvidas como “pai é aquele que cria”, 

“fulana é uma mãe para mim”, para explicar algumas destas situações.  

Dentro da família cada um exerce seu papel social, e os membros da mesma bem 

como a sociedade ao redor esperam de cada um a tal resposta tipificada a uma 

expectativa criada para aquele papel. Espera-se da mãe que esta cuide dos filhos, que o 

pai seja o provedor da família, que os filhos respeitem os pais e que estudem, e assim 

por diante. As condições sociais, históricas e culturais alteram alguns padrões de 

comportamentos familiares ao longo do tempo, como por exemplo, atualmente temos 

muitas mães provedoras de lares, idosos também provedores de lares, pais cuidando de 

filhos enquanto as mães trabalham, entre outras mudanças; mas independentemente 

destas alterações se espera de cada integrante de uma família um papel perante os 

demais, e mudanças de papéis ao longo do ciclo de vida, uma vez que o que se espera de 

um filho pequeno é diferente do que se espera de um filho adulto. Pressupõe-se que 
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gradativamente os filhos à medida que se tornem adultos deixem de ser dependentes de 

seus pais e passem a ser os provedores, os cuidadores daqueles que um dia cuidaram 

deles. Sarti (2007) coloca que na família existem obrigações entre os seus membros 

regidas pelo dar, receber e retribuir.  

 Sarti (2007) nos mostra que na família existe uma divisão complementar de 

autoridades entre o homem e a mulher que corresponde à diferenciação entre casa e 

família.  

A casa é identificada com a mulher e a família com o homem. Casa e 

família, como homem e mulher, constituem um par complementar, 

mas hierárquico (...) o homem é considerado o chefe da família e a 

mulher o chefe da casa (...) o homem corporifica a ideia de 

autoridade, como mediação da família com o mundo externo. Ele é a 

autoridade moral, responsável pela respeitabilidade familiar (...) cabe 

à mulher outra importante dimensão de autoridade, manter a unidade 

do grupo. É ela que cuida de todos e zela para que tudo esteja em seu 

lugar. É a „patroa‟, designação que revela o mesmo padrão de 

relações hierárquicas na família e no trabalho (SARTI, 2007, p. 63). 

A família pode ser pensada como um sistema que seria o todo, e seus integrantes 

seriam as partes que compõem este todo, de forma que alterações no todo 

influenciariam as partes e vice-versa.  No entanto, devemos lembrar que os indivíduos 

não fazem parte apenas do sistema familiar, havendo outros sistemas ao seu redor, 

outras instituições, e à medida que vamos nos tornando mais independentes da família, 

vamos apreendendo coisas diferentes daquilo que nos foi passado dentro da mesma, o 

que pode fazer com que questionemos algumas coisas, complementemos e/ou 

mantenhamos outras, alterando assim o todo. 

Quando fazemos recortes nos estudos de família, não podemos perder 

da vista que a realidade pesquisada retrata aquele contexto incluído 

naquele momento histórico. Esta visão permite que possamos ampliar 

nosso âmbito para programas de ação e prevenção sem cair em 

rótulos e verdades que podem tornar essas mesmas ações ineficazes 

(CERVENY e BERTHOULD, 2002, p. 18). 

A figura materna dentro do contexto familiar é algo como já dito, construído 

histórico e culturalmente, embora a família venha passando por inúmeras 

transformações ao longo do tempo, vemos que a mulher com o seu papel de mãe 
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continua se mantendo a frente dos cuidados dispensados aos demais membros da 

instituição familiar, em especial, quando estes se referem às crianças pequenas devido à 

alta demanda de cuidados que a imaturidade dos mesmos requer, bem como de pessoas 

doentes e idosos. 

Atualmente temos visto cada vez mais homens participando de atividades 

domésticas e familiares, dada as mudanças ocorridas na estrutura familiar e o aumento 

significativo de mulheres no mercado de trabalho, contudo, a mulher ainda é 

predominante nestas atividades, algumas delas acumulando a chamada dupla jornada, o 

trabalho fora e dentro de casa, que muito lhe sobrecarrega. Na Pesquisa Nacional por 

Amostra de domicílio (PNAD) de 2009 foi apontado que além da jornada de trabalho, 

90% das mulheres ocupadas realizam tarefas referente aos afazeres domésticos. Entre os 

homens ocupados, esta proporção cai para 49,7% (IBGE, 2009). Isso mostra que a 

identificação da mulher com os cuidados da casa e da família é tão introjetada em 

nossas mentes que mesmo o homem e a mulher trabalhando fora de casa da mesma 

forma é ela que na maior parte das vezes vai assumir as tarefas do domicílio ao chegar 

do trabalho, sendo isso considerado como algo natural para a maioria das pessoas.  

Além da família existem outras instituições que influenciam o comportamento 

humano como as instituições de ensino, as religiões, e também a medicina. Elias fala 

sobre o papel da medicina e da higiene no condicionamento do comportamento humano, 

uma vez que com o discurso da higiene se dita muitas formas de como agir em 

sociedade, se estabelece padrões de comportamento visando à manutenção da ordem de 

acordo com o que é pregado pela sociedade vigente. O autor chega a colocar a higiene 

como cumprindo a mesma função que a moralidade, a qual seria condicionar a criança a 

aceitar determinado padrão social.  

...as proibições apoiadas em sanções sociais reproduzem-se no 

indivíduo como formas de autocontrole. A pressão para restringir 

seus impulsos e a vergonha sociogenética que os cerca – estes são 

transformados tão completamente em hábitos que não podemos 

resistir a eles mesmo quando estamos na esfera privada... o código 

social de conduta grava-se de tal forma no ser humano, desta ou 

daquela forma, que se torna elemento constituinte do indivíduo 

(ELIAS, 1993, p. 189). 

O agir do homem e da mulher não é inato e sim condicionado pelas 

representações e universo simbólico que o mesmo possui, e é dessa forma que se 
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constrói a diversidade humana, pois no ciclo de vida passamos por uma série de 

processos biológicos inerentes a todos os seres humanos, no entanto, cada um de nós 

responde de forma diferente aos mesmos, forma essa que depende de tudo que 

vivenciamos, aprendemos, apreendemos ao longo de nossa existência.  

Mauss (2003) nos traz o conceito de técnicas do corpo que seriam “as maneiras 

pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem 

servir-se de seus corpos” (MAUSS, 2003, p. 401). O corpo é uma entidade biológica, 

bem como os processos ocorridos no mesmo como o crescimento, envelhecimento, 

gestação e etc., no entanto, a forma como se lida com o corpo e com os processos que 

nele se desenvolvem, a utilização do próprio corpo varia culturalmente de sociedade 

para sociedade e em cada momento histórico. É a atuação das forças sociais aplicadas a 

natureza física do corpo, fazendo deste o que se espera e o que é apropriado dentro de 

um determinado universo cultural. 

O cuidado que uma mãe dispensará ao seu filho, assim como as outras ações 

realizadas em sua vida, dependerá das representações e do universo simbólico que a 

mesma possui. Dentro disso entra tudo o que esta acredita, tudo o que julga importante, 

as experiências positivas e negativas que teve, uma vez que ela pode acreditar em algo, 

mas por algum motivo essa crença pode vir a ser abalada e transformada. O ser humano 

tem o poder de se construir e reconstruir ao longo do tempo, a si próprio e ao mundo ao 

seu redor. 

Tradicionalmente, o papel mais importante da mulher tem sido o de 

disseminadora de cultura através da maternidade, o fato de ela ter um 

útero e de amamentar significa que não só tem filhos, mas é em 

grande medida responsável por eles enquanto bebês e, por vezes, 

durante muito mais tempo. Ela é o primeiro e o mais importante canal 

através do qual a cultura é comunicada ao bebê. Põe o filho em 

contato com o mundo, ensina-lhe as diferenças básicas dos papéis 

sexuais e, muitas vezes, faz tudo isto de uma forma perfeitamente 

inconsciente. Inicia a socialização da criança e esta tarefa, na 

maioria das civilizações, continua-se com o auxílio de uma rede de 

mães e avós (KITZINGER, 1978, p. 52). 

Segundo Geertz (1989), “a cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições 

ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de 
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forma inteligível” (GEERTZ, 1989, p. 10). A cultura é pensada por tal autor como uma 

teia de significados que o próprio homem teceu  e na qual ele tanto vê o mundo quanto 

se encontra preso. O autor trata os padrões culturais como sistemas organizados de 

símbolos significantes, e que sem os mesmos o comportamento do homem seria 

virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões 

emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. “A cultura é 

melhor vista não como complexos de padrões concretos de comportamentos (costumes, 

usos, tradições, feixes de hábitos), mas como conjunto de mecanismos de controle 

(planos, receitas, regras, instruções) para governar o comportamento” (GEERTZ, 1989, 

p. 32). 

Para Geertz (1989), ideias, valores, atos e até mesmos as nossas emoções são 

produtos culturais, produtos que chama de manufaturados a partir de tendências, 

capacidades e disposições com as quais nascemos. 

A importância desses conceitos se dá devido ao fato de que as representações e o 

universo simbólico que uma pessoa possui irão influenciar fortemente as suas práticas, e 

quando se trata de saúde sabemos que determinadas ações podem promovê-la, ao passo 

que outras farão efeito inverso. Sendo assim torna-se importante aos profissionais de 

saúde conhecer as representações de cuidado e saúde e o universo simbólico que a 

população com a qual trabalha possui para com isso abordar tais pessoas de uma forma 

mais abrangente, já que se ele não souber lidar adequadamente com as mesmas, não 

conseguirá interferir em suas práticas, e suas orientações profissionais não farão sentido 

para os mesmos.  

Ao comentar sobre o trabalho com outras pessoas percebi empiricamente que a 

ideia de cultura que boa parte destas tem (incluindo-se aí colegas de trabalho, ou seja, 

profissionais de saúde) é a de que esta consiste em práticas populares, crendices e 

superstições. Em consonância com isso, Monticelli e Elsen (2006) em um trabalho com 

profissionais de saúde demonstraram que a cultura é vista por estes como um obstáculo, 

algo que foge do tido por eles como comportamento normal, seriam excentricidades, 

hábitos não comuns, coisa de “pessoas diferentes” (índios, sertanejos,...). Tal visão leva 

com que negligenciem ou desmereçam práticas familiares, e pautem suas ações de 

educação em saúde no sentido de substituir práticas populares sem que haja diálogo 

entre as partes.  As autoras colocam que os profissionais imprimem uma apreciação 

valorativa do cuidado familiar e utilizam a prática educativa como moralizadora do 

mesmo, e esse julgamento do certo-errado leva uma hierarquia profissional versus 
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população. “Age-se mais para mudar a consciência do que para levá-los a participação 

pró-ativa nos cuidados” (MONTICELLI e ELSEN, 2006, p. 31). 

Ao entrar em contato com as ideias colocadas pelo autor sobre a cultura, achei 

que estas vinham muito de encontro com o que eu precisava para o trabalho e com a 

desconstrução daquilo que ouvia das pessoas. Ao contrário do que alguns pensam, todos 

nós estamos envoltos pela cultura, ela é o contexto que permeia nossas vidas, é através 

dela que damos significados a tudo que está ao nosso redor e as nossas ações. Nossas 

experiências cotidianas ganham sentido através das teias de significados que ajudamos a 

tecer, uma vez que não só apreendemos o que já esta posto socialmente como 

participamos da criação desses significados. 

Para uma ação educativa ser efetiva é preciso que se conheça e valorize o que os 

envolvidos pensam e acreditam sobre o assunto, esta é uma das premissas que levam ao 

desenvolvimento deste trabalho, não que apenas com isso se garanta a efetividade da 

mesma, mas com esse conhecimento o processo educativo se torna mais transparente, 

pode-se até negociar determinados cuidados, como por exemplo, orientar que não 

utilizem uma determinada prática que de alguma forma traga malefícios e encorajar 

outras práticas tradicionais e populares que não os prejudique ou que sejam 

efetivamente benéficas. 

Da mesma forma que os profissionais podem negligenciar ou desmerecer as 

práticas tradicionais e populares, a população também pode fazê-lo com o dito 

conhecimento científico que os profissionais lhe orientam. Quantas vezes uma pessoa 

nos diz que fez determinado cuidado e percebemos que nada se alterou, e logo 

imaginamos que a pessoa não o fez, e esta não tem a coragem de assumir que não fez 

justamente devido à hierarquia relacional desenvolvida. Não se cumpre o que o 

profissional orientou, não são ditas as razões para isso, e perpetua-se um círculo vicioso 

que não trará benefícios a nenhuma das partes. 

Outra questão importante a ser considerada pelos profissionais de saúde é o uso 

concomitante de diversos tipos de prática para a solução de um determinado problema, 

como por exemplo, fazer uso do sistema de saúde oficial, ir ao curandeiro, benzedeira, 

centro de umbanda, igrejas, entre outras coisas. Parte considerável da população se 

utiliza de práticas diversas ao mesmo tempo e para o mesmo problema, é como se 

quisessem otimizar, aumentar suas chances de resolução de uma determinada questão se 

valendo de tudo que está ao seu alcance. Há também aqueles que se utilizam de uma 

prática e achando que esta não está surtindo o efeito desejado procuram outra na 
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tentativa de conseguir o efeito esperado mais prontamente. “A terapêutica médica 

oficial e a popular não se excluem, mas se complementam” (KREUTZ e cols, 2006, p. 

95). 

A percepção do que é relevante e problemático, do que causa ou evita 

um problema, do tipo de ação que esse problema requer é, para 

profissionais de saúde, determinado pelo corpo de conhecimento 

biomédico, mas, para os indivíduos de uma comunidade, é 

determinado pelas redes de símbolos que articulam conceitos 

biomédicos e culturais e determinam formas característica de pensar 

e de agir frente a um problema de saúde específico (UCHOA e 

VIDAL, 1994, p. 501). 

Outro fato que chama atenção no trabalho com comunidades pobres, e que 

mostra que existe diversidade de práticas mesmo entre mulheres do mesmo segmento 

social, é que dentre uma população de padrão sócio-econômico-cultural semelhante, 

alguns indicadores de saúde ruins como, por exemplo, a desnutrição ou baixo peso, 

costuma atingir poucas crianças dentre um grande número que está vivendo uma 

situação de vida semelhante. Assim como também encontramos mães de baixa renda 

alimentando os filhos com alimentos industrializados como: ¨papinhas¨ prontas, 

bolachas, iogurtes, que são mais caros e menos nutritivos que muitos outros alimentos 

recomendados dos quais elas não se utilizam, mas assim fazem com a crença de que 

estão dando o melhor para o seu filho, uma vez que a sociedade prega o consumo, e 

consumindo determinados produtos as mesmas se sentem inseridas nesta.  

Além da sociedade de consumo, Kitzinger (1978), coloca que muitos dos 

cuidados que as mães prestam aos filhos também estão relacionados com a 

competitividade existente entre as pessoas na atual sociedade, o que as leva a 

compararem seus filhos com os filhos de outras mães, e consequentemente comparam 

também as suas práticas com a prática da outra. Não raro vemos isso em nossos 

atendimentos, muitas vezes uma mãe que, por exemplo, esta dando ao filho o leite 

materno em regime exclusivo, acha que ele não está tão gordo ou grande como o filho 

de uma amiga que já introduziu precocemente outros alimentos, e muitas outras 

comparações chegam como queixas das usuárias até nós. 

Os pais se sentem realizados através das crianças, e numa sociedade 

altamente competitiva, aqueles que se sentem falhados na sua própria 

vida, tem uma grande tendência para viver através da criança, e para 
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a considerarem um prolongamento de si próprios (KITZINGER, 

1978, p. 55). 

 

1.1. Infância, cuidado à infância e maternidade: um caráter histórico e cultural 

Cada momento da história da humanidade tem suas características próprias, 

tendo seus conflitos, modas, novidades científicas, etc., e tudo o que é relacionado à 

vida humana sofre influência de tais determinações históricas e culturais. Com a 

infância, o cuidado com a mesma, maternidade e questões de saúde em geral não é 

diferente, todos estes conceitos apresentaram-se de diferentes formas a depender do 

momento histórico em que os focalizamos.  

A ausência de um sentimento de infância, tal como o conhecemos 

hoje, atravessou a história da humanidade, registrando épocas de 

grande abandono e mortandade das crianças (CECCIM, 2001, p. 89).  

Ariès (1986) coloca que até o fim do século XIII as crianças eram vistas como 

adultos de tamanho reduzido, diferenciando-se destes apenas no tamanho e na força, diz 

ainda que “na vida cotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e toda 

reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos (...)”.(ARIÈS, 

1986, p. 55).  

Ceccim (2001) nos conta que a partir do Renascimento e mais acentuadamente 

com o advento do Iluminismo, foi-se desenvolvendo uma visão da criança e se 

discutindo meios de criá-las visando a sua conservação.  

Com Erasmo (De Pueris), John Locke (Pensamientos sobre La 

Educacion) e Jean Jacques Rousseau (Emílio), começou-se a discutir 

a importância da atenção à criança para que ela se desenvolvesse de 

maneira mais saudável e com formação mais sólida (BARROS 

FILHO, 2010, p. 333). 

De acordo com Ceccim (2001) as características que hoje nos faz vermos as 

crianças como seres que necessitam de uma atenção especial, eram vistas anteriormente 

como algo negativo e que os adultos deviam afastá-las de si. “A infância não se 

confundia com ingenuidade, identificava-se com animalidade e com incapacidade: 

ausência de razão, de domínio lingüístico e de consciência moral” (CECCIM, 2001, p. 

89). Este coloca que alta mortalidade infantil mobilizou moralistas, administradores e 

médicos, surgindo então o discurso da maternidade, a qual englobaria cuidados com a 

gravidez, o parto, a amamentação e os próprios cuidados com o recém-nascido, tudo 
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isso visando conter a disseminação das doenças e mortes na sociedade. “A preocupação 

dos higienistas não é com as crianças, mas com a contenção epidemiológica dos 

adoecimentos e da mortalidade” (CECCIM, 2001, p. 94). 

Somente a partir de século XX a criança passa a ter o reconhecimento 

de estar vivendo um período especial do desenvolvimento psicológico 

do homem. Pelas descobertas de Freud sobre o inconsciente e suas 

raízes constitutivas, de Spitz sobre o abandono afetivo e a necessidade 

de intimidade e estimulação e de Bowlby sobre o apego e a 

importância do vínculo amoroso, a criança surge como montagem do 

adulto (CECCIM, 2001, p. 91).
 

Passamos gradualmente de uma época em que a criança vivia como um adulto, 

em que não recebia cuidados que com o passar do tempo vieram a ser considerados 

indispensáveis a uma boa formação e desenvolvimento, havendo alta mortalidade 

infantil, para a fase atual onde desde antes da concepção alguns pais já estão se 

preparando para gerar o bebê de forma mais saudável, estimular o bebê desde o ventre 

materno, dar o cuidado adequado e a melhor educação. Com essa mudança de foco 

quanto ao cuidado de uma criança, a mãe passa a exercer um papel fundamental. “Após 

o advento da psicanálise, as mães serão promovidas de responsáveis a culpadas por tudo 

que de bom ou mau aconteça às crianças” (CECCIM, 2001, p. 94).   

Enquanto as noções de infância e cuidado à criança mudam, também a 

maternidade passa por transformações ao longo do tempo, assumindo altíssima 

importância, sendo considerado até como algo inato; uma mãe amar o próprio filho 

passa a ser considerado algo natural, que faz parte da natureza feminina, mas, no 

entanto, mais uma vez vemos que nem sempre ocorreu desta forma. 

Badinter (1980)
 
ao defender a ideia de que o amor materno é um mito o faz a 

partir de fatos históricos que mostram que a ideia do amor de mãe que temos hoje, é 

algo que não existia em outras épocas, mostrando mais uma vez o papel da cultura nesse 

processo e o dinamismo da mesma. A autora fala sobre a prática de mandar os filhos 

logo após o nascimento para que fossem amamentados por amas de leite, o que privava 

tanto os filhos da ama do contato com a mesma, uma vez que esta passa a se ocupar do 

cuidado do filho de outra em detrimento do seu, quanto priva a criança sob cuidados de 

uma ama do contato com sua própria família. Reforça ainda que tal prática era associada 

a uma elevada mortalidade infantil, o que era tido como mais um fator  para justificar o 
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fato se mandar o filho para outra cuidar, já que se acreditava não ser bom se apegar a 

uma criança, visto que esta tinha poucas chances de sobreviver. 

Badinter (1980) também descreve que a preocupação com a saúde das crianças 

nasce na França em fins do século XVIII com a constatação de que esta estava se 

despovoando, portanto, começou a se fazer necessário diminuir a alta mortalidade 

infantil da época para com isso garantir as gerações futuras da Nação.  

O ser humano converteu-se numa provisão preciosa para um Estado, 

não só porque produz riquezas, mas também porque é uma garantia 

de seu poderio militar... Nessa nova óptica quantitativa, todos os 

braços humanos têm valor, mesmo os que outrora eram vistos com 

certo desprezo. Os pobres, os mendigos, as prostitutas e, certamente 

as crianças abandonadas tornaram-se interessantes enquanto forças 

de produção em potencial (BADINTER, 1980, pp. 154-5). 

Por meio dos relatos citados, vemos que a noção de maternidade e as atribuições 

do papel de mãe vivenciadas atualmente nem sempre o foram da maneira como vemos 

hoje, no entanto, não há dúvidas de que qualquer que seja o padrão de comportamento 

materno, este sempre terá conseqüências diretas sobre o desenvolvimento da 

criança/infância. A ideia atual de que as mães devem zelar por seus filhos nasce dos 

efeitos que o não zelo pelos mesmos estava trazendo para a sociedade, entendo que os 

fins eram militares e econômicos, mas independentemente disso, se verificou que as 

crianças estavam morrendo, a mortalidade infantil era altíssima e disso se concluiu que 

as mães deveriam melhor cuidar de seus próprios filhos - amamentá-los, dar-lhes o 

carinho, o amor, a atenção de que necessitavam.  

Tanto no não cuidado da criança pelas suas mães como na noção de que estas 

devem zelar pelos seus filhos, estão embutidos representações de um determinado 

período histórico, dentro de um contexto sociocultural. Da mesma forma que naquela 

época havia as mães burguesas que enviavam seus filhos às amas de leite, havia essas 

últimas que deixavam seus filhos para cuidar do filho de outra em troca de pagamento 

para a sua sobrevivência.  Isso vem de encontro com a ideia de que as práticas mudam, 

a cultura possui uma dinamicidade, mas a mesma não afetará igualmente a todos, uma 

vez que não somos todos iguais, mesmo que vivamos em uma mesma sociedade, cada 

um tem o seu papel nesta sendo este determinado pelo lugar que ocupa na escala social. 

Por melhor desenhado que esteja o papel social de mãe em uma sociedade, haverá 
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diversos tipos de mães e de práticas maternais, e um dos fatores que melhor determinará 

esses tipos e práticas será o sócio-econômico-cultural. 

Outro ponto importante relacionado à infância e a maternidade cuja história nos 

mostra diferenças em sua prática ao longo do tempo é o aleitamento materno. Hoje a 

amamentação é considerada importantíssima para a saúde das crianças e trazendo 

também alguns benefícios a saúde da mulher que amamenta. Além dos aspectos 

nutricionais, do benefício de evitar infecções e alergias, entre outras vantagens, um de 

seus benefícios bastante valorizado é o vínculo entre mãe e filho(a) que o mesmo 

favorece, essa questão merece ser destacada uma vez que como já relatado 

anteriormente houve momentos em que se valorizava até um certo desapego para com a 

criança não devendo se criar vínculo devido a alta chance de morrer que as crianças 

tinham, e hoje o próprio vínculo é considerado benéfico para a saúde dos bebês. 

Bosi e Machado (2005) elencaram alguns fatos que mostram a diversidade de 

práticas relativas à amamentação em épocas distintas, as autoras falam que em 

escavações arqueológicas na Grécia foram descobertas vasilhas de barro encontradas em 

tumbas de recém-nascidos da época, o que sugere que estes não eram amamentados por 

suas mães; na Bíblia se encontra referências às amas-de-leite e ao aleitamento materno; 

em diários de chefes de família da grande burguesia do século XVI é relatada a prática 

da amamentação por mulheres da época; no século XVIII a prática de enviar os filhos 

para casa de amas se estende por toda sociedade urbana. No Brasil as autoras colocam 

que os relatos dos séculos XVI e XVII são imprecisos e contraditórios, mas filhos de 

índios eram amamentados durante um ano e meio e eram carregados sempre com as 

mães, mesmo quando estas iam trabalhar, e elas não admitiam que o filho fosse 

amamentado por outra mulher: “se soubessem que seu bebê tinha mamado em outra 

mulher, não sossegavam enquanto a criança não colocasse para fora todo o leite 

estranho” (BOSI e MACHADO apud PRIORI, 2005, p. 4).  

Além dos relatos históricos citados as mesmas autoras discutem também o papel 

da indústria, da ciência e dos profissionais de saúde com relação ao aleitamento 

materno. No século XIX se iniciam as pesquisas visando encontrar um substituto para o 

leite materno, os médicos passam a indica-los, instituindo-se a “cultura da mamadeira”, 

o que prejudicou a prática da amamentação. 

Somente na década de 80 são implementados programas e estratégias de 

promoção ao aleitamento materno pelo Ministério da Saúde, isso ocorre após 

organismos internacionais, OMS (Organização Mundial da Saúde) e UNICEF (Fundo 
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das Nações Unidas para a Infância), recomendarem e produzirem documentos pró-

aleitamento materno.  

No Brasil, o final dos anos 80 representou um período da retomada 

da coordenação do programa e em 1987 é dado impulso 

principalmente as equipes de trabalho do código, dos bancos de leite, 

de mulher e trabalho, e de educação e comunidade. Os resultados 

consolidam em 1988, pelo menos quatro políticas pró-amamentação 

no país: aprovamos nosso código, denominado Norma Brasileira de 

Comercialização de Alimentos para Lactentes, após meses de 

negociações com a indústria de alimentos; estabelecemos normas 

sobre o funcionamento dos BLH (Banco de Leite Humano) e na nova 

Constituição Brasileira conseguimos incluir pelo menos dois 

benefícios em prol da amamentação: o direito da trabalhadora a 

quatro meses de licença maternidade e o direito ao pai a cinco dias 

de licença paternidade (REA, 2003, p. 42). 

Além disso, “em 1991 foi lançada a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC), com dois objetivos: mudar as rotinas hospitalares seguindo o cumprimento dos 

„Dez Passos para o Sucesso da Amamentação‟ e não aceitar doações de substitutos do 

leite materno” (REA, 2003, p. 42). 

Para assegurar a prática da amamentação não bastou apenas divulgar que o 

aleitamento materno era benéfico, foi preciso limitar a propaganda de substitutos do 

leite materno, estabelecer leis que favoreciam o aleitamento pelas mães trabalhadoras, 

estabelecer modelos de hospitais cuja política visa promoção do aleitamento a partir do 

treinamento dos profissionais, entre outras medidas, para melhor abordagem das mães 

com relação à amamentação. 

Situando a amamentação como fenômeno sócio histórico, torna-se 

evidente que essa prática sofre oscilações em diferentes momentos 

históricos e em distintos contextos sociais reafirmando-se que o ato de 

amamentar ou não ao peito, a despeito de possuir uma expressão no 

nível biológico, decorre de processos que transcendem este plano 

sendo histórica e culturalmente condicionado (BOSI e MACHADO, 

2005, p. 8). 

Boehs (2005) lembra que o cuidado ao recém nascido é universal, ou seja, em 

todos os povos este necessita de cuidados desempenhados por um adulto, variando 
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apenas a forma como o mesmo é realizado. Outra questão importante levantada pela 

autora é o fato de que nas sociedades ocidentais, o cuidado à gravidez, parto e puerpério 

eram eventos que antes ocorriam no domicílio, sofrendo assim mais influência da 

família e comunidade, hoje ocorrem em sua maioria em instituições de saúde, o que faz 

com que as mesmas exerçam influência sobre tais cuidados, o que não anula a 

influência daqueles, mas amplia o leque de influências sobre tais eventos. 

Ser criança, ser mãe, amamentar ou não amamentar um filho são 

processos/fenômenos importantes da vida humana que já passaram por grandes 

transformações ao longo do tempo, e por muitas outras poderão ainda passar, sendo 

estas condições frutos de um processo histórico e cultural cujo conhecimento se faz 

pertinente a todos que lidam com estas questões favorecendo maior compreensão do 

estado atual das mesmas, o qual é influenciado por diversos fatores do passado que os 

fizeram chegar à atualidade da forma como o vemos neste momento.  Se hoje é difícil 

trabalhar a questão do aleitamento materno exclusivo em alguns espaços, se a 

mamadeira e a chupeta já estão introjetadas como símbolo de infância, é porque em 

algum momento algo foi feito para que se chegasse a isso, e entendendo como isso se 

deu, torna-se mais fácil o manejo destas questões. 

 

1.2. Cuidados em puericultura: o acompanhamento da criança nos primeiros anos 

de vida 

A puericultura é uma das atividades de atenção à saúde da criança realizada nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Baseia-se no atendimento à criança com vistas não 

apenas em suas queixas de saúde, mas visando o seu desenvolvimento como um todo 

(físico, psicológico, social), tendo a figura da mãe como o instrumento para assegurar 

este desenvolvimento, uma vez que é a ela que se orienta com relação ao cuidado do 

filho.  Dentro dos chamados atendimentos de puericultura enfocamos alguns itens de 

cuidado como a amamentação, o processo de desmame/alimentação, a higiene, a 

estimulação, o uso de suplementos vitamínicos, a vacinação, o monitoramento do 

crescimento e o desenvolvimento da criança, entre outros.   

Uma característica muito importante da pediatria: a criança é vista, 

ouvida e orientada de forma intermediada, pela mãe (ou mais 

raramente pelo pai e avós). Portanto, a puericultura fala, de fato, 

com a mãe sobre a criança. (NOVAES, 2009, p. 121). 
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Bonilha e Rivorêdo (2005) apontam a existência de duas concepções distintas de 

puericultura, uma que a concebe de uma forma científica e neutra do ponto de vista 

político-ideológico e econômico, onde a puericultura seria como um grande roteiro, 

constituído por roteiros menores, cada vez mais detalhados e específicos que se 

corretamente aplicados, cumprem o objetivo de prevenir distúrbios das mais diversas 

naturezas, e pretendem se diferenciar do senso comum, ditando a maneira 

cientificamente mais correta de cuidar de crianças. A outra concepção coloca a mesma 

como uma prática social sujeita aos mais diversos agentes políticos e econômicos, com 

motivos, objetivos e conseqüências que extrapolam a simples elaboração de normas 

científicas que assegurem o desenvolvimento da criança, esta concepção atrela a 

puericultura ao estabelecimento de um padrão de comportamento não só para a criança, 

mas para toda a família de acordo com o que é estabelecido pelas classes dominantes.  

Não dá para pensar a ciência neutra em nenhum sentido, a mesma se dá a partir 

das concepções de pesquisadores, os quais estão inseridos na sociedade, exercem um 

papel de destaque frente aos demais membros da mesma e fazem a ciência de acordo 

com o que acreditam, o que está diretamente relacionado com o lugar ocupado por estes 

dentro da sociedade e as idéias veiculadas pela ciência exercem influência no cotidiano 

das pessoas. 

Rocha e cols (1997)
 
colocam que a emergência de uma questão populacional 

motivou a proposta de assistência social para a criança pobre e abandonada no século 

XVIII, e novamente no século XIX seria o elemento impulsionador do movimento de 

proteção à infância e que a pediatria que emerge do século XVII, mais do que uma 

especialidade médica, é uma proposta de assistência social. A ama, a mãe e o pedagogo 

foram considerados o ponto central da atenção. A puericultura surge como uma 

proposta disciplinadora de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil 

por meio de medidas de higiene corporal, alimentar e do ambiente, do nascimento até a 

idade adulta, de forma fisiológica e saudável. 

 A própria história da infância e da pediatria/puericultura nos mostra a não 

neutralidade com relação a tais temas, uma vez que ambas só se estabeleceram enquanto 

tais, em momentos em que se evidenciou a necessidade de cuidado às crianças devido à 

alta mortalidade das mesmas e o que essa mortalidade causaria para os Estados, a 

diminuição do quantitativo populacional o que os prejudicava em pontos militares e 

políticos. 
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Vejo com bons olhos o trabalho relativo à saúde da criança que é feito na 

Estratégia Saúde da Família (ESF), sou suspeita ao falar disso por estar inserida no 

mesmo, mas ao mesmo tempo acho que é importante gostarmos do que fazemos, 

vermos a importância de nossas ações, mesmo que vejamos inúmeras deficiências em 

todo o processo de trabalho, o que também é relevante, pois só a partir da identificação 

desses problemas poderemos pensar em soluções para eles e a melhoria do processo de 

trabalho. Atendo algumas crianças cujas mães têm planos de saúde (sistema de saúde 

suplementar) e relatam que são melhor atendidas na UBS, isto decorre do fato das 

consultas neste sistema terem tido uma queda considerável em qualidade devido às 

baixas remunerações recebidas pelos profissionais, os quais estão atendendo cada vez 

mais pessoas em curto espaço de tempo.  

Os atendimentos de puericultura se dão por meio de grupos educativos, visitas 

domiciliárias e consultas médicas e de enfermagem, estas são intercaladas e tem uma 

periodicidade de acordo com a idade da criança: mensal até completar um ano de idade, 

trimestral de um ano até completar dois anos e semestral de dois a cinco anos de vida. 

Preconiza-se que a primeira visita domiciliária do enfermeiro ocorra na primeira semana 

de vida da criança, visando orientação quanto aos cuidados com o recém-nascido, a qual 

nem sempre ocorre exatamente dentro deste prazo visto que as visitas obedecem a um 

cronograma semanal, tendo este profissional, dias específicos para realização das 

mesmas. 

O Protocolo de Enfermagem para Atenção à Saúde da Criança (SÃO PAULO, 

2003) coloca que a atuação da enfermagem na Atenção Básica visa promover o 

aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento adequados, o aumento da 

cobertura vacinal e trabalhar no controle de situações de risco á saúde visando o não 

comprometimento do potencial de cada criança. 

A amamentação é um dos temas mais enfocados no início da vida de uma 

criança nos atendimentos de puericultura, e até mesmo antes disso, desde o período 

gestacional a mulher já começa a ser orientada sobre a amamentação e suas vantagens. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e 

complementado até os dois anos ou mais (BRASIL, 2009, p. 12). 

Dentre as atividades de puericultura quanto ao aleitamento materno podemos 

citar: orientação quanto à importância do mesmo e suas vantagens; período em que este 

deve ocorrer; a não necessidade de outros alimentos nos primeiros seis meses de vida da 
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criança; a forma correta de se colocar o bebê para mamar (a chamada boa pega); 

observação da pega para avaliar se está correta, uma vez que a pega incorreta acarreta 

fissuras no mamilo da mãe o que pode ser um fator desencadeante de desmame precoce; 

cuidados que a mãe deve ter com as mamas, e o manejo de alguns problemas que 

podem vir a ocorrer; a prática da amamentação em livre demanda, ou seja, o bebê deve 

mamar sempre que desejar, sem horário fixo para as mamadas e por quanto tempo 

desejar. 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, 

afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, 

econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade 

infantil. Permite ainda um grandioso impacto na promoção da saúde 

integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a sociedade (BRASIL, 

2009, p. 09). 

Indubitavelmente o aleitamento materno é importante para a criança e para a 

mãe. Dentre as vantagens do aleitamento materno para a criança temos: evita mortes 

infantis, diarréia e infecção respiratória; diminui o risco de alergias, de hipertensão,  de 

colesterol alto e de diabetes; reduz a chance de obesidade; proporciona melhor nutrição, 

efeito positivo na inteligência e melhor desenvolvimento da cavidade bucal. Para as 

mães as vantagens são: proteção contra câncer de mama, evita nova gravidez, menores 

custos financeiros, promoção do vínculo afetivo entre mãe e filho, melhor qualidade de 

vida, perda do peso ganho na gestação mais rapidamente (Brasil, 2009). 

Após os seis meses, a criança amamentada deve receber três refeições ao dia 

(duas papas de fruta e uma papa salgada/comida de panela). Após completar sete meses 

de vida, respeitando-se a evolução da criança, a segunda papa salgada/comida de panela 

pode ser introduzida (arroz, feijão, carne, legumes e verduras). Os alimentos devem ser 

cozidos em pouca água e amassados com o garfo, nunca liquidificados ou peneirados 

(BRASIL, 2009).  

A higiene da criança é trabalhada primeiramente de acordo com as necessidades 

de cuidado do recém nascido e posteriormente de acordo com necessidades de cada 

fase. Inicialmente orienta-se com relação ao banho do bebê, cuidado com o coto 

umbilical, troca de fraldas, higiene de utensílios utilizados para alimentação e/ou dos 

próprios alimentos quando a criança já estiver utilizando-os, vestuário, higiene do 

ambiente em que a criança permanecerá, entre outros.   
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A limpeza da cavidade bucal deve ser iniciada antes mesmo da erupção dental 

através da utilização de um tecido limpo ou gaze embebida em água filtrada ou soro 

para esfregar a gengiva. A escovação está indicada a partir da erupção do primeiro dente 

decíduo, não é necessário uso de dentifrício devido à possibilidade de ingestão pelo 

bebê e a partir da erupção dos primeiros molares decíduos pode-se usar o mínimo 

possível de dentifrício (BRASIL, 2006). 

A vacinação das crianças é uma das prioridades da atenção à saúde das mesmas 

visto que é uma importante medida de saúde pública, pois a partir desta é possível 

prevenir diversas doenças - as chamadas doenças imunopreveníveis -, que colocariam a 

criança em situação de risco. A carteira de vacinação deve ser verificada sempre nos 

atendimentos à criança, anotando se está em dia pela verificação direta ou segundo a 

informação do cuidador e que os profissionais devem aproveitar qualquer vinda da 

criança à UBS para regularizar as vacinas (acolhimento, grupos, consultas médicas ou 

de enfermagem), visando com isso manter uma cobertura vacinal adequada de acordo 

com o calendário vacinal adotado no estado de São Paulo, o qual estabelece quais as 

vacinas a serem administradas, bem como, o esquema de doses delas e a idade em que a 

criança deve receber cada dose (SÃO PAULO, 2003). 

A suplementação vitamínica é feita a partir da prescrição das vitaminas A e D e 

de Ferro, sendo que as primeiras devem ser suplementadas a partir do 15º dia de vida 

como medida profilática ao raquitismo e o ferro deve ser suplementado a partir do sexto 

mês nas crianças amamentadas com leite materno de forma exclusiva, a partir do quarto 

mês nas crianças desmamadas precocemente ou a partir do segundo mês nas crianças 

prematuras (SÃO PAULO, 2003). 

No que diz respeito ao crescimento, temos que é o aumento do tamanho corporal 

o qual cessa com o término do tamanho em altura. Visto de uma forma mais ampla, 

pode ser considerado um processo dinâmico e contínuo que ocorre da gestação ao final 

da vida, sendo um dos melhores indicadores de saúde da criança devido sua estreita 

dependência de fatores ambientais, tais como alimentação, ocorrência de doenças, 

cuidados gerais e de higiene, condições de habitação e saneamento básico, acesso aos 

serviços de saúde, refletindo assim, as condições de vida da criança no passado e no 

presente (BRASIL, 2002). 

O desenvolvimento infantil, por sua vez é um conceito amplo que se refere a 

uma transformação complexa, contínua, dinâmica e progressiva, que inclui, além do 
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crescimento, a maturação, a aprendizagem e os aspectos psíquicos e sociais (BRASIL, 

2002, p. 76). 

Tanto o crescimento quanto o desenvolvimento devem ser avaliados em cada 

atendimento à criança no serviço de saúde. O crescimento é avaliado por meio das 

medidas antropométricas de peso, altura, perímetro cefálico e perímetro torácico. A 

avaliação de tais medidas ocorre por meio de instrumentos gráficos, as curvas de 

crescimento, onde são colocados os valores das crianças de acordo com a idade no 

momento da medida havendo percentis ou escores que indicam se a criança está abaixo, 

acima ou dentro da normalidade da referida medida para sua idade. 

O desenvolvimento é avaliado de acordo com os marcos de desenvolvimento. 

Essas referências (marcos tradicionais do desenvolvimento) constituem uma 

abordagem sistemática para a observação dos avanços da criança no tempo (BRASIL 

2006, p. 91).  Existe uma seqüência de habilidades que a criança deve adquirir e um 

período em que esta aquisição deve ocorrer, no entanto, o atraso em alguma das 

habilidades não deve por si só ser considerado patológico, isso porque cada ser humano 

se desenvolve a partir de suas possibilidades e do meio em que está inserido. Cada 

criança tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, e este em grande medida vai 

depender de fatores ambientais que estão a sua volta e inclusive da estimulação que 

recebe de seus pais. A criança deverá ser sempre vista como um todo e em relação com 

seu ambiente, pais e família (BRASIL, 2006, p. 75).  De acordo com o Protocolo de 

Atenção à saúde da Criança o enfermeiro deve incentivar adequada estimulação da 

criança e observar com atenção os marcos de desenvolvimento (SÃO PAULO, 2003). 

A orientação quanto à prevenção de acidentes também deve ser elencada nos 

atendimentos de puericultura. Alonso e cols (2005) colocam que é importante a 

identificação de riscos de acidentes de acordo com o estágio de desenvolvimento da 

criança e dos hábitos comportamentais da família (ALONSO e cols, 2005, p. 294). 

Dentre os fatores de risco e acidentes que devem ser orientados quanto a sua prevenção 

temos: a queda da cama ou do berço, os irmãos maiores, o risco de sufocamento com 

mamadeiras, os andadores, os carrinhos, os envenenamentos, etc. (SÃO PAULO, 2003).  

 A puericultura é uma importante atividade realizada nas UBSs uma vez que 

dentro da mesma são enfocados temas de grande impacto para a saúde das crianças. 

Neste estudo trabalhamos com alguns destes temas, os quais visam o desenvolvimento 

infantil de uma forma ampla em seus vários aspectos, promovendo a saúde das mesmas 

e prevenindo agravos.  
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1.3. Objetivo  

 Descrever e analisar parte das representações sociais e o universo simbólico de 

um grupo de mães acerca das práticas de cuidado materno e da própria maternidade. 



 38 

CAPÍTULO 2 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

2.1. Tipo de estudo 

Este estudo, uma pesquisa qualitativa, foi construído por meio da utilização da 

etnografia. O projeto de pesquisa foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, 

obedecendo aos preceitos legais e éticos envolvendo pesquisas com seres humanos 

(Anexos 1 e 2).  

Segundo Geertz (1989) a prática da etnografia vai além do esforço do 

pesquisador em estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, 

levantar genealogias, mapear campos, manter um diário (GEERTZ, 1989, p. 4). 

Advoga sobre a importância do pesquisador em realizar uma “descrição densa” do que 

observa, compila, estuda – em busca de uma interpretação capaz de desvelar o objeto 

analisado.  

A etnografia oportuniza o conhecimento de algo não familiar, de algo que faz 

parte da experiência do outro. Campos (2008) nos coloca que a antropologia tem como 

objeto de estudo a alteridade e que o fazer antropológico é um exercício de constante 

estranhamento e relativização de crenças, valores, visões de mundo, consistindo em um 

esforço de compreensão das formas de vida que são estranhas à qual se está inserido.  

Os trabalhos etnográficos clássicos eram realizados geralmente com tribos e sociedades 

diferentes, hoje em dia trabalha-se com etnografia dentro dos próprios centros urbanos, 

visto que há uma grande variedade de coisas a serem descobertas, descritas e 

interpretadas nos variados contextos que tais centros nos apresentam.  

Outra questão considerada importante em etnografia é o tempo de trabalho em 

campo, o qual deve ser um tempo suficiente para que o pesquisador possa se esforçar 

em transformar o desconhecido em familiar. 

Na presente pesquisa o uso da etnografia se justifica pelo fato da pesquisadora 

estudar um universo do qual não faz parte, uma vez que não vive no mesmo local que as 

mulheres estudadas, possui outro nível de escolaridade, outro nível de condição sócio 

econômico e cultural, o que faz com que o conhecimento produzido em tal trabalho seja 

fruto de um estranhamento. No entanto, o estudo foi realizado no local de trabalho da 

pesquisadora e a partir de inquietações geradas pela observação de diferentes condutas 

maternas, não apenas das mães estudadas como de muitas outras com as quais o 
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trabalho nesta unidade de saúde propiciou a esta durante os quatros anos em que atua na 

mesma, o que por si só possibilita conhecimento de campo. 

Interessante colocar que durante o percurso metodológico engravidei e tive uma 

filha, o que de certa forma acaba gerando impactos na produção deste estudo visto que 

vivenciei boa parte do que foi exposto no mesmo. Outro impacto que tal vivência traz 

está no próprio contato com as mães no trabalho cotidiano, estas frequentemente 

questionam sobre as práticas da profissional (se teve parto “normal”, se amamenta, com 

quem deixa a filha para trabalhar, entre outros). Por outro lado, nas orientações que 

tenho dado após o nascimento da minha filha, em algumas situações me vejo dando 

exemplos de como realizo alguns cuidados, como minha filha se porta, como resolvi 

alguns problemas que ela teve, e isso parece ter um impacto positivo nas orientações. É 

como se a experiência pessoal da profissional servisse de exemplo para as mulheres 

com as quais trabalho, ao passo que a vivência da minha maternidade também sofre 

influência do contato que tenho com essas mães.   

Amamentei minha filha exclusivamente até os seis meses de idade e continuo 

amamentando, para conseguir isso retiro leite em meu horário de almoço no trabalho, é 

interessante o quanto isso gera curiosidade tanto dos colegas de trabalho quanto dos 

usuários que me vêem passando pelos corredores da UBS com os potes de leite nas 

mãos a caminho do refrigerador onde guardo os mesmos, tem sempre alguém me 

parando pelo caminho e questionando se é leite materno que tiro para minha filha, e 

outros apenas observam com ar de curiosidade.     

 

2.2. Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido na UBS Jardim Aracati, situada na região de M´Boi 

Mirim, periferia da zona sul da cidade de São Paulo, local de trabalho da pesquisadora. 

Tal equipamento de saúde funciona como uma unidade de Estratégia Saúde da Família.  

A unidade atende uma população adstrita a mesma, a área geográfica de atendimento é 

dividida entre as equipes de saúde da família, cada equipe passa a ser responsável pelos 

cuidados de saúde da área a ela designada, em torno de 1.000 famílias.  

A UBS onde foi realizado o estudo é composta por quatro equipes de saúde da 

família, esta situada em uma região carente de serviços e infra-estrutura pertencendo ao 

distrito de Jardim Angela que em 2000 recebeu o título de lugar mais perigoso do 

mundo dado os índices de criminalidade da época.  O bairro Jardim Aracati esta cercado 

pela represa de Guarapiranga, não havendo muitos equipamentos sociais de cultura e 
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lazer local. A região mescla áreas em que há melhores condições de vida e habitação 

com outras áreas onde tais condições são precárias, havendo locais onde há água 

tratada, esgoto, transporte público, comércio, ruas asfaltadas e outros onde não se vê o 

mesmo, sendo difícil o acesso, havendo moradias precárias de alvenaria e de madeira na 

beira da represa, esgoto a céu aberto, etc.. A maior parte destes problemas se encontra 

em uma área de invasão conhecida como Comunidade Muriçoca, nome que remete aos 

insetos freqüentes no local o qual esta mais próxima à represa. Tal comunidade começa, 

geograficamente falando, próxima à UBS e atinge limite com outro bairro chamado 

Jardim Vera Cruz, conforme se distancia da unidade percebe-se que a precariedade local 

vai aumentando, havendo pontos de difícil acesso, aumento do número de barracos de 

madeira e acúmulo de lixo. 

 Percebe-se bem o impacto das condições de vida no processo saúde-doença-

cuidado das pessoas que são assistidas no dia-a-dia da unidade de saúde, dentro do 

mesmo bairro constatamos formas diferentes de adoecimento. A população da Muriçoca 

é a que mais procura a UBS, é a que mais adoece, e inclusive conseguimos perceber 

mais adoecimento e mais pobreza na parte mais distante da Muriçoca do que na parte 

inicial da mesma, havendo diferenças dentro da própria comunidade. 

 Na região como um todo há predomínio de pessoas oriundas da região nordeste 

do país, os chamados migrantes, estes costumam procurar nas grandes cidades trabalho 

e melhores condições de vida o que parece paradoxal ao se analisar a descrição do que 

foi dito acima, mas, empiricamente falando, segundo alguns destes, por pior que seja a 

situação nas grandes cidades, nestas se tem mais oportunidades de se conseguir a 

sobrevivência.  

Dentro da divisão de território que ocorre na ESF cada equipe fica responsável 

por uma área, a qual é dividada em micro-áreas sendo que cada micro-área terá um 

Agente Comunitário de Saúde (ACS) responsável. Parte da comunidade Muriçoca está 

dentro da área de abrangência da equipe de saúde da família que a pesquisadora integra, 

mas é a parte que anteriormente chamei de parte inicial, mais próxima geograficamente 

da UBS, que apesar de não ser a mais carente da unidade é a mais carente da área de 

abrangência da pesquisa, formando uma micro-área inteira, nas demais micro-áreas as 

condições de vida são melhores havendo até muitas pessoas que não utilizam o serviço 

público de saúde por estarem inseridas no setor suplementar de saúde.    

 

2.3. Sujeitos do estudo 
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Participaram do estudo seis mulheres, mães de crianças em acompanhamento de 

puericultura. Inicialmente a ideia era trabalhar com dez mães e chegou-se a convidá-las 

e entrevistar individualmente esse número de mães, no entanto, quatro acabaram por 

não participar da pesquisa, uma delas por ter começado a trabalhar fora, outra por ter se 

mudado da área de abrangência, e duas outras por não terem comparecido as entrevistas 

em grupos mesmo tendo dito que aceitavam participar. Os critérios para escolha destas 

mães foram: mulheres da área de abrangência da equipe da pesquisadora; mulheres cujo 

pré-natal da última gestação tenha sido realizado na unidade, o que levaria ao fato de 

terem sido atendidas pela pesquisadora pelo menos desde a gestação da criança que está 

em acompanhamento; filho com até um ano de idade, por se tratar de uma fase de ainda 

grande dependência; morar com ou próximo a outros familiares, para identificação de 

possível interferência e/ou ajuda dos mesmos no cuidado à criança, e assiduidade ao 

serviço de saúde. 

 

2.4. Coleta de dados 

Após a definição das mães que fariam parte do estudo e o consentimento das 

mesmas em participar deste, a coleta de dados foi iniciada por uma entrevista com a 

utilização de um roteiro com questões estruturadas (Anexo 4) objetivando a 

caracterização das participantes. As entrevistas foram realizadas pela própria 

pesquisadora que anotou os dados referidos pelas mulheres manualmente no próprio 

roteiro não havendo gravação nesta primeira etapa. 

Seguiram-se a essa entrevista inicial três entrevistas em grupo nas quais as mães 

foram questionadas quanto aos cuidados dispensados aos filhos e a maternidade. Para 

estas entrevistas em grupo foram utilizados roteiros semi-estruturados (Anexos 5, 6 e 7), 

as mesmas foram gravadas e transcritas pela própria pesquisadora. 

A primeira entrevista em grupo ocorreu em 07/12/2009, foi realizada na própria 

UBS, contou com a participação de cinco mães e teve duração de 26 minutos. A 

segunda foi realizada em uma associação de moradores que fica próxima à UBS (na 

mesma rua) em 12/02/2010, participaram quatro mães e teve a duração de 39 minutos. 

A terceira entrevista em grupo foi realizada na UBS em 26/03/2010, teve a participação 

de três mães e durou 57 minutos. 

É importante salientar que a participação das mães nas entrevistas em grupo não 

foi homogênea, embora todas tenham sido convidadas para todos os grupos, três 
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mulheres participaram de todos os grupos e as demais participaram de um grupo apenas 

cada uma. 

Entendemos a observação participante como uma técnica da pesquisa qualitativa 

que possibilita a relação dialética entre a experiência e a interpretação. Neste estudo ela 

foi realizada pela pesquisadora de forma relacional com usuários e trabalhadores da 

UBS coletando informações sobre a vida cotidiana nesse equipamento de saúde, isso 

através não só da entrevista em si, como também por meio do que observou no campo 

de pesquisa, e da relação estabelecida com os sujeitos, lembrando que como 

trabalhadora do local, lida com mães que mesmo não sendo as entrevistadas, são mães 

em condições de vida e relação com a UBS semelhantes, fazendo parte da dinâmica 

estudada. 

Foram registradas suas impressões no diário de campo que  

é o instrumento mais básico para o pesquisador que está utilizando a 

etnografia. Este é um documento pessoal e nele serão descritos 

observações, experiências, sentimentos, sensações, até “percepções 

de pele”; deve-se registrar do modo mais fiel e detalhado possível, 

cada ida ao campo, o que dará subsídios para analisar os dados 

coletados (CAPRARA e LANDIM, 2008 p.369).
 

Os sujeitos da pesquisa foram informados sobre os objetivos, metodologia, 

formas de divulgação do estudo e aquiescendo participar, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5). 

 

2.5. Interpretação dos dados 

Nesta fase, buscamos sentidos a uma multiplicidade de estruturas complexas – 

sobrepostas ou amarradas umas às outras -, presente no conjunto dos dados coletados/ 

observados. Foi desenvolvida por meio de um processo indutivo e interpretativo, no 

qual o foco do trabalho da pesquisadora esta em realizar uma descrição densa das 

representações apreendidas, identificando símbolos que retratem a temática estudada. 

Geertz (1989) aponta que em etnografia o dever da teoria é fornecer um vocabulário no 

qual possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo – isto é, 

sobre o papel da cultura na vida humana (GEERTZ, 1989, p. 19). 

A descrição densa trabalha com a busca dos significados dos dados 

coletados/observados os quais são apreendidos pelo pesquisador para serem então 

apresentados. Geertz (1989) coloca que: 
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fazer a etnografia é como tentar ler um manuscrito estranho, desbotado, 

cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 

tendenciosos, escritos não com os sinais convencionais do som, mas com 

exemplos transitórios do comportamento modelado (GEERTZ, 1989, p. 

7). 

 

Das narrativas emergiram três categorias que foram trabalhadas no presente 

trabalho, são elas: (1) Maternidade, natureza e cultura; (2) Práticas de cuidados materno 

e orientações de puericultura; (3) Serviços de Saúde: um lugar para estimular o cuidado 

materno. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE INTERPRETATIVA 

 

3.1. Apresentação das entrevistadas 

O estudo foi feito a partir dos relatos de seis mães que se utilizam da unidade 

básica de saúde de referência de suas áreas de moradia para acompanhamento de 

puericultura de seus filhos. São mães moradoras de uma região periférica da cidade de 

São Paulo como já apresentado no tópico local do estudo. A UBS é o único serviço de 

saúde próximo às suas residências de forma a não necessitar de algum tipo de transporte 

para chegar ao mesmo, o que é tido por elas como uma das vantagens deste serviço 

frente aos demais e o que as faz procurarem-no quando necessitam de algum 

atendimento. Foram aqui usados nomes fictícios para cada uma das participantes 

visando assegurar o sigilo acordado no TCLE.    

As mulheres que aceitaram participar do estudo não vivem em situação de 

miséria, tem rendimentos familiares que as classificam em categoria C e D, duas moram 

numa comunidade construída em área de invasão as margens da represa Guarapiranga 

(área de manancial), outras duas moram próximo a esta área de invasão, mas em um 

local com infraestrutura um pouco melhor e outras duas em uma área com a melhor 

infraestrutura do bairro. 

 Todas se distinguem da tendência atual das mulheres brasileiras que cada vez 

mais tem saído para o mercado de trabalho, ao contrário, no universo estudado as mães 

se dedicam ao trabalho doméstico e ao cuidado com os filhos. Uma das mulheres 

trabalhava antes do nascimento do filho e depois deste evento deixou seu emprego para 

se dedicar ao mesmo. Todos os esposos trabalham e são os provedores da casa. 

Com exceção da mãe adolescente, todas as demais referiram que suas gravidezes 

foram planejadas. A adolescente, embora não tenha planejado a gestação, aceitava e 

desejava a mesma tendo tido dificuldade apenas para contá-la aos pais. 

Com relação à escolaridade das mesmas duas tem ensino fundamental 

incompleto, três já possuem o ensino médio completo e uma está cursando. Importante 

salientar que a escolaridade não foi um fator diferenciador no conteúdo das narrativas. 

São assíduas no acompanhamento de saúde dos filhos, de forma geral seguem as 

orientações fornecidas pelos profissionais de saúde (desde que lhes façam sentido), o 

que é importante se ter em mente ao analisar as respostas dadas referentes aos cuidados 
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maternos realizados para com seus filhos. Consideram o serviço importante para a saúde 

de suas crianças e relatam gostar dos atendimentos recebidos. 

Questionamos sobre a naturalidade das mesmas e dos parentes próximos quando 

estas eram naturais de São Paulo, devido possível influência de cultura regional no 

cuidado para com as crianças, a qual em alguns momentos foi constatada. Dentre as 

entrevistadas duas são oriundas do nordeste brasileiro, as demais possuem pais e/ou 

sogros de tal região.  

 

 

Quadro 1 – Distribuição das narradoras segundo idade, escolaridade, estado marital, 

renda familiar, naturalidade, número de filhos e gestações planejadas. São Paulo, 2010. 
Nome Idade Escolaridade Estado 

marital 

Renda 

familiar 

Naturalidade Filhos Gestações 

planejadas 

Afrodite 16 Estudante do 

ensino médio 

Solteira* 700,00 SP (pais Piauí) 01 - 

Atena 24 Ensino médio 

completo 

Casada 

 

900,00 SP (sogros 

MG, pai RJ, 

mãe BA) 

01 01 

Antígona 26 Ensino médio 

completo 

Casada 

 

1 salário 

mínimo 

** 

SP (mãe BA) 02 O2 

Euridice 26 Ensino médio 

completo 

Casada 

 

800,00 Piauí 01 01 

Hera 28 7ª. série 

ensino 

fundamental 

Casada 

 

1800,00 SP (mãe PE, 

esposo RN) 

O2 02 

Ártemis 41 4ª. série 

ensino 

fundamental 

Casada 

 

1000,00 PE 01 01 

 

* após ter o filho Afrodite foi morar com o pai da criança. 

** além do salário informado, recebe pensão da filha que é fruto de outro relacionamento e bolsa 

família. 

 

Um pouco da história que conheço de cada uma... 

Afrodite 

Não me recordava de já ter visto a Afrodite antes que ficasse grávida, acho que 

devido à escola, uma vez que ela não estuda no bairro e fazia cursos além do estudo 

regular, mas conhecia sua mãe e irmã. Fiquei sabendo da sua gestação quando o médico 

da equipe e a sua ACS vieram me pedir opinião de como agir, pois o médico já sabia da 

gravidez da menina, sua mãe estava desconfiada e fazendo pressão nos dois membros da 

equipe para saber a verdade, e a moça havia até mandado um bilhete ao médico 

solicitando que não dissesse nada. Sugeri que a moça fosse convocada sem que a mãe 

soubesse para que pudéssemos conversar com ela e encorajá-la a contar a verdade aos 
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pais, algo que ia ter mesmo que acontecer. Entretanto, isso nem chegou a ocorrer, pouco 

tempo depois do ocorrido apareceram na UBS a Afrodite e sua mãe, a qual estava 

possessa conosco, dizendo que ai nos processar por esconder dela a verdade. O médico 

não estava neste dia, tentei acalmá-la, falei-lhe sobre o Estatuto da criança e do 

adolescente que ditava sobre a autonomia do adolescente, que não podíamos lhe dizer 

nada sem o consentimento da sua filha e sobre a proposta que tínhamos de orientá-la a 

contar logo aos pais sobre a gravidez. Embora brava, a mãe de Afrodite estava ao 

mesmo tempo preocupada com uma alteração ocorrida em um de seus exames, este foi 

o mote para mudarmos um pouco o rumo da conversa, acabei atendendo a garota em 

consulta neste dia e encaminhando para realização de novo exame. Afrodite foi 

acompanhada pela mãe durante toda a gestação, no dia em que foi a UBS passando mal, 

tive a oportunidade de conhecer o pai da mesma, que demonstrou ter tanto cuidado com 

ela como a sua mãe também demonstrava. Ao contrário de muitas adolescentes grávidas 

que vemos no dia-a-dia, Afrodite continuou a estudar durante a gravidez e depois do 

nascimento do seu filho, o que empiricamente me leva a crer que isto esteja relacionado 

ao apoio familiar que esta recebeu. Fazemos muitos pré--natais de adolescentes que ou 

já estavam fora da escola, ou deixam a mesma devido a gravidez, e poucas vezes vemos 

a participação dos familiares em todo o processo da gravidez dessas meninas. Morava 

com os pais até o nascimento do bebê, depois foi morar com o companheiro em uma 

casa próxima a casa de sua mãe e também da sogra, visto que já eram vizinhas.     

 

Atena 

Atena deixou de trabalhar para se dedicar ao filho após o nascimento dele, 

sempre se mostra bastante preocupada, sempre tem perguntas, dúvidas para tirar em 

todas as consultas. É a que mais fala em todos os grupos, mantêm em mente as 

orientações dadas, lê a caderneta de vacina. Diz que o marido acha que ela mima demais 

a criança, e em alguns momentos ela mesma se auto denomina como super protetora. 

Mora com o esposo numa residência que fica sobre a casa da sogra. 

 

Antígona 

Já a conhecia antes da gestação, tem outra filha que sempre levava à UBS, se 

mostra muito preocupada com os filhos, por qualquer alteração já aparece na unidade e 

costuma me procurar diretamente. Não conheço seu esposo pois trabalha no horário do 
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funcionamento da Unidade, mas conheço sua mãe que é vizinha dela e que também 

procura sempre a UBS por seus problemas de saúde. 

 

Euridice 

Antes de engravidar já tinha tido muito contato comigo por estar sempre em 

companhia de uma vizinha que fez pré-natal e puericultura da filha na UBS, além de ter 

sido cuidadora de uma criança que ela levava nas minhas consultas de puericultura. 

Tinha grande desejo de engravidar, dizia ser seu sonho. Tive a oportunidade de lhe dar o 

diagnóstico da gravidez, haja alegria, chorou, abraçou a amiga, foi uma felicidade só. 

Sempre muito preocupada com a filha, um pouco desesperada como ela mesma diz, na 

primeira consulta da criança o esposo estava presente e me disse que a noite eram duas 

chorando, a criança e a Euridice por ver a filha chorar. Uma de suas irmãs mora em sua 

residência. 

 

Hera 

Conheci a mesma por ocasião da gestação, sempre atenta as orientações, 

geralmente comparece a unidade na companhia do outro filho de seis anos. Cobra que o 

calendário de atendimento seja seguido, se a marcação da consulta passar do período de 

um mês ela vai a minha procura para ver se eu não consigo agendar para antes. Não 

houve nenhum problema ou fato curioso em sua gravidez e depois do nascimento da 

filha. É a única evangélica do grupo. 

 

Ártemis 

Esta teve um histórico de gestações anteriores mal sucedidas, primeiro teve uma 

gravidez onde perdeu o bebê mais ou menos no sétimo mês de gestação, depois teve 

outra gestação cujo bebê nasceu e morreu por problema cardíaco após alguns meses de 

vida. Aos 40 anos engravidou novamente e em toda consulta queria ouvir de nós que 

desta vez tudo daria certo, chorava durante os atendimentos falando de seus receios. 

Somado aos seus problemas, sua cunhada que mora no mesmo quintal, tinha tido há 

pouco tempo uma gestação de anencéfalo, algo por si só bastante traumático para a 

família toda. Foi uma das gestantes mais conhecidas da UBS, estava lá todos os dias, 

tinha hipertensão crônica e fazia o controle rigorosamente, seguia a risca todas as 

orientações, se consultava também na unidade de pré-natal de alto risco. Para aumentar 

suas preocupações, seu esposo sofreu um acidente no final de sua gravidez, quebrou o 
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fêmur o que a fez ficar bastante desnorteada, tinha agora duas preocupações ao mesmo 

tempo. Por fim teve um parto sem problemas, tem um filho bastante saudável até o 

momento e se diz extremamente realizada. 

 

3.2. Os discursos revelados 

 Neste processo de análise conferimos às mulheres participantes da pesquisa a 

condição de informantes do objeto em estudo, para tanto deixamos que contassem suas 

experiências, auxiliando na construção das representações e universo simbólico 

presentes nas práticas dos cuidados em puericultura. Assim, apesar da intensidade e 

peculiaridade das histórias individuais optamos por trabalhar com as narrativas sem 

identificar as narradoras. 

 

3.2.1. Maternidade: natureza e cultura 

Ser mãe é um atributo biológico da mulher como já dito, e também um papel 

social, e enquanto tal atrela funções a quem é mãe, ficando esta responsável pela maior 

parte dos cuidados aos filhos. Scavone (2001) menciona que o fato da mulher dar a vida 

acaba levando-a ao cuidar da vida, fazendo com que tenha uma ligação especial com a 

saúde, desenvolvendo um saber empírico relativo a esta e aos momentos que se passam 

em seu corpo: desde o evitar uma concepção, realizar ou não o pré-natal, optar ou não 

pelo tipo de parto que deseja, pela interrupção de gravidez e/ou até mesmo pelos 

cuidados de saúde das crianças. Consonante a isso, Forna (1999) coloca que devido à 

capacidade de conceberem filhos e porque a sociedade lhes designa a tarefa de criá-los, 

as mulheres assumem um conjunto incomparável de responsabilidades e obrigações 

decorrentes da maternidade. 

Desta maneira, a maternidade acaba determinando a responsabilidade da mulher 

nos cuidados com os filhos e com a casa, o que também é fruto de uma relação desigual 

entre homens e mulheres, a qual faz com que algumas funções sejam consideradas de 

responsabilidade da mulher e outras do homem. Anteriormente a mulher ficava em casa 

dedicada apenas ao cuidado dos filhos e da casa, já há algum tempo a mulher também 

ganhou o espaço extra-casa, o mundo do trabalho não doméstico, no entanto, estas 

continuam tendo que manter os mesmos cuidados que tinham antes no ambiente 

doméstico, tendo a chamada dupla jornada de trabalho; vale lembrar que este não é o 

caso das mães deste estudo, visto que durante o trabalho de campo nenhuma trabalhava 

fora de casa. 
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Scavone (2001) ressalta que essa saída da mulher para o ambiente extra 

doméstico além do consumo de tecnologias reprodutivas alterou o modelo de 

maternidade vigente até então. 

A transição de um modelo tradicional de maternidade (a mulher 

definida essencial e exclusivamente como mãe: proles numerosas) 

para um modelo moderno de maternidade (a mulher definida também 

como mãe, entre outras possibilidades: proles reduzidas e planejadas) 

deu-se com a consolidação da sociedade industrial (SCAVONE, 2001 

p. 49). 

A mesma autora fala sobre o papel do movimento feminista na discussão do 

significado da maternidade. Relata que nos anos 70 e 80 os estudos feministas 

privilegiavam a maternidade para explicar a situação de desigualdade das mulheres em 

relação aos homens. Depois disso, outra corrente se inspira na psicanálise colocando a 

maternidade como poder insubstituível que só as mulheres possuíam, fazendo parte da 

história e identidade feminina, mas requerendo divisão equitativa das responsabilidades 

entre mães e pais. Nos anos 90 os estudos se centraram nos direitos e usos de 

tecnologias reprodutivas e conseqüências para a saúde da mulher e outros trabalhos 

analisam a maternidade sob o ponto de vista de relações sociais de sexo ou de gênero, 

construindo o conceito de parentalidade. Kobarg e colaboradores chamam de 

comportamento parental à relação que os cuidadores estabelecem com a criança desde 

sua concepção até a vida adulta, bem como salientam que “a estruturação do cuidado à 

infância, as práticas adotadas e as crenças que presidem essas práticas variam ao 

longo da história humana e são moldados pela cultura” (KOBARG e cols, 2006, p. 

96).  

Dentro do próprio movimento feminista que tem como bandeira a luta pelos 

direitos das mulheres e maior liberdade as mesmas, a maternidade foi tratada de forma 

diferente em momentos históricos distintos, indo de fator que acarretava a desigualdade 

entre os sexos ao poder insubstituível das mulheres, o que nos mostra o quanto tal 

evento é complexo e repercute na vida feminina ao longo de toda a história. 

A maternidade traz grandes repercussões para a vida de quem a vivencia, 

trazendo em seu bojo questões emocionais, sociais, econômicas, culturais, entre tantas 

outras. Tal fenômeno evidencia a relação natureza versus cultura, posto que ao mesmo 

tempo em que tem um caráter biológico, fazendo parte da natureza da mulher, esta pode 



 50 

escolher vivê-lo ou não, e é algo vivenciado de formas e com valorações diferentes em 

momentos históricos distintos.  

          Ser mãe é algo almejado por boa parte das mulheres, é um componente das 

pressões sociais que ditam modelos de conduta a serem seguidos, por meio dos quais os 

adultos devem constituir família casando e tendo filhos. Claro que hoje em dia muito 

disso tem mudado, mas continua sendo o padrão predominante de nossa sociedade. A 

maternidade assume importância em todos os quesitos citados acima, sobretudo por 

tratar-se da forma de preservação da espécie humana sendo, portanto, regulada 

socialmente. 

Para as participantes do estudo a maternidade - o ser mãe -, era algo almejado de 

antemão, é algo tido por elas “como bom, importante, maravilhoso”, considerado “um 

sonho, uma realização”, “um dom de Deus”; entretanto é preciso ressaltar que as 

mesmas embora vejam a maternidade com toda essa valoração positiva não a dissociam 

de toda a responsabilidade que esta traz.  

Observamos que a mulher no papel de mãe assume a responsabilidade de cuidar 

dos filhos, este encargo é socialmente construído e valorizado de tal maneira que  se ela 

não age com a devida dedicação que se espera deste papel, é “mal vista” pela sociedade, 

sendo repudiada por esta. Responsabilidade que por vezes chega à abnegação, 

exemplificada por frases das participantes do estudo como: “ser mãe é dar a vida pelo 

filho”, “não sair mais... não dormir”. Argumentam que ser mãe “é se dedicar ao filho 

durante as 24 horas do dia” “é muita tensão” afinal, “ser mãe é tudo”. O que 

evidencia o quanto o papel materno traz inúmeras repercussões a vida destas mulheres, 

bem como acarreta uma gama enorme de sentimentos e sensações (às vezes 

ambivalentes) para elas. 

 Forna (1999) coloca que se instituiu a cultura da culpa materna, através da qual 

todas as falhas, negligências, qualquer displicência ou recusa ao sacrifício pela mãe, 

será considerado nocivo à criança podendo causar danos à sua psique, às suas relações 

futuras e à sua relação com a própria mãe. 

A mulher que a vive a maternidade é assaltada por uma avalanche de 

sentimentos derivados das imensas mudanças que esta traz para sua vida, desde as 

alterações corporais iniciadas na gestação, mudança na rotina diária com o cuidado do 

bebê, mudança de status frente à sociedade com seu novo papel, responsabilidades pelo 

ser gerado, além das questões que envolvem o ter planejado ou não a gestação e o 

desejá-la ou não. 
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Ser mãe é um papel social como já expresso anteriormente, e como tal traz 

consigo funções a serem cumpridas no âmbito familiar. Ao dar à vida a um filho, trazê-

lo ao mundo, a mulher herda junto com isso a responsabilidade pelo cuidado do mesmo, 

assim como acaba assumindo a responsabilidade pelos cuidados da casa em que passará 

a morar, e é cobrada e valorada pela sociedade de acordo com a forma como 

desempenha tais funções. 

A mãe é considerada por todas as participantes da pesquisa como “a principal 

responsável pelo cuidado do filho”. A ajuda recebida para o cuidado da criança 

geralmente provêm do companheiro, pai da mesma, mas na maioria dos casos estes 

trabalham chegando a casa à noite quando elas já fizeram a maior parte dos cuidados 

necessários. As mulheres do estudo como já revelado anteriormente não trabalham fora 

de casa, dedicando-se integralmente ao cuidado dos filhos e da casa.  

É interessante ressaltar que na fala das mães depreende-se uma questão de 

gênero importante com relação ao cuidado dos filhos. Estas colocaram que os pais 

quando as ajudam fazem coisas como “dar mamadeira”, “dar comida” e “trocar a 

fralda”. Cuidado como o banho do bebê eles não fazem ou fazem pouco, o que as 

próprias mães justificam como algo que “o homem não deve fazer, pois o bebê é muito 

molinho, difícil de manipular”.  

Quando questionadas a respeito de o pai ter paciência para os cuidados, estas 

disseram que a “paciência de homem é diferente”, e que estes “são desajeitados” para 

cuidar. Houve um caso em que “o marido fazia todos os cuidados com a criança” e que 

a própria esposa relatou que “ele tinha mais paciência” do que ela, e outro caso em que 

o contrário é que ocorre: o esposo “não realiza nenhum cuidado” e “não tem paciência 

para cuidar do filho”. 

Quando a mulher relatou que seu esposo a ajudava em praticamente todas as 

atividades e que tinha até mais paciência para o cuidado com os filhos do que ela, 

ouviu-se o comentário das demais dizendo: “nossa que sorte!”, “ela é abençoada!”, 

“que maravilha!”. Isto denota uma atitude contraditória das mulheres entrevistadas, ao 

mesmo tempo em que assumem e perpetuam certo padrão de divisão sexual das 

atividades domésticas, colocando que determinados cuidados devem ser realizados pelas 

mulheres, apresentam um discurso favorável a maior ajuda dos pais nos cuidados com 

filhos, e admiração quando um esposo realiza todos os cuidados com a criança. 

Desde a infância, homens e mulheres são condicionados, por diversas 

experiências sociais, a assumirem padrões de comportamento de 
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maneira tão sutil que facilmente integram o cotidiano como algo "da 

natureza" do sexo feminino ou masculino. Portanto, tem-se uma 

categoria biológica determinante, e outra importante que é a do 

gênero, relativa a um conceito sociológico que se refere à construção 

social do sexo - o que é próprio para o feminino e o que é próprio 

para o masculino (LUZ e COLS, 2007, p. 45). 

Luz e colaboradores (2007) em um trabalho sobre mitos e tabus da maternidade 

obtiveram resultados nos quais as mães diziam não conseguir deixar os filhos sozinhos 

com o pai deles, por considerarem que a mulher cuida melhor, tem mais jeito, mais 

amor, no entanto, ressaltam que estas teciam críticas aos companheiros quanto ao seu 

papel na paternidade e responsabilidade pelos seus filhos. Tais resultados se 

assemelham aos encontrados neste trabalho, uma vez que as próprias mulheres 

separaram o que é “cuidado que pode ser realizado por um homem” e quais devem ser 

feito por mulheres, entretanto consideram que o esposo deve ajudar, recebem e cobram 

ajuda em alguns cuidados.  

Vale destacar que apesar da maternidade estar vinculada à mulher, o casal que 

após algum tempo morando maritalmente não tiver filhos começará a ouvir comentários 

sobre tal atitude e solicitações para que “constitua uma família”. Desta forma, a 

maternidade não esta apenas no universo feminino, quando envolve o casal o ato de ter 

filhos acaba sendo cobrado e regulado pela sociedade, que mais uma vez impregna de 

simbolismos o que em outras espécies animais estaria no âmbito do natural, do 

biológico. 

No campo do simbólico perguntamos às mulheres se estavam felizes por serem 

mães e elas responderam que apesar da atenção redobrada e do aumento da 

responsabilidade para cuidar dos filhos a maternidade acarreta felicidade, expressa em 

cada atitude ou reação da criança durante o convívio com elas. Suas respostas remetem 

a reações da criança que funcionariam como um reconhecimento da mãe, e/ou como 

uma valorização da mesma, uma recompensa. Relatam que é fonte de “satisfação ouvir 

o filho falar mãe pela primeira vez”, e de preferência chamá-la antes de chamar por 

outros. Duas mulheres disseram que a maior felicidade que tiveram como mãe foi ouvir 

o filho pronunciar a palavra “mãe” pela primeira vez. Uma participante relata que “a 

sua filha primeiro falou pai”, o que a deixou “preocupada e frustrada”, na expectativa: 

“não vai falar mãe, não?”. 

Outra fonte de prazer relatada pelas participantes é quando a criança demonstra 
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estar feliz ao ver a mãe – sorrindo ou querendo ficar apenas com ela -, dando a entender 

que a mãe é importante para criança. Falam que ver o filho “sorrir para a mãe” traz 

“um prazer muito grande”. Relataram também que o que lhes deixa feliz é quando 

encontram o filho após tê-lo deixado com alguém e este quando a vêem “fica muito feliz 

e não quer saber de mais ninguém”, parece que “para ele só tem a mãe ali”. 

Ver o desenvolvimento do filho por meio da aquisição de novas habilidades 

também pode funcionar como uma recompensa, uma vez que denota que ele esta sendo 

bem cuidado. Para elas é motivo de satisfação observar o desenvolvimento da criança, 

vê-la “fazendo coisas novas” e “dizendo novas palavras”. 

No que diz respeito a atender as necessidades das crianças, todas as mães 

disseram que até o momento acham que estão conseguindo supri-las, no entanto, 

algumas temem que no futuro não consigam prover as necessidades devido estas se 

tornarem diferentes das atuais, uma vez que para elas na medida em que as crianças 

crescem, passam a exigir coisas como brinquedos, roupas, etc., e os gastos também 

crescem. Enfatizam que atualmente fazem o possível para dar à criança tudo o que esta 

necessita. 

Embora não tenha perguntado sobre demandas que envolvessem a condição 

financeira das mães e/ou sua família uma vez que conversávamos sobre necessidades de 

afeto, carinho, estímulo, entre outras; ela foi lembrada por elas quando falávamos sobre 

a atenção às necessidades das crianças. A fala de todas as entrevistadas foi sobre o 

aspecto econômico, revelando o receio de um dia não conseguirem suprir as 

necessidades materiais de seus filhos, as quais segundo elas aumentam com o passar do 

tempo e com o crescimento das crianças, chegando até um momento em que a própria 

criança começa a solicitar coisas de seu interesse e para estas mães há a preocupação em 

não poder dar lhes o que irão querer.  

Quando discutíamos sobre se tinham a pretensão de ter mais filhos, constatamos 

que desejam aumentar a prole. As respostas demonstram haver um padrão já idealizado 

de maternidade entre estas mulheres ditando quantos filhos devem ter, o sexo dos 

mesmos e o intervalo entre as gestações. O padrão mais comumente desejado é um casal 

de filhos, um menino e uma menina, embora tenha havido resposta na qual foi dito não 

haver preferência quanto ao sexo de um segundo filho, bem como em relação ao desejo 

de ter mais de dois filhos.   

Uma participante disse que gostaria de ter mais um filho independentemente do 

sexo deste, pois tinha uma meta “de ter duas crianças”, já possui uma menina e quer 
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futuramente “engravidar novamente quando a filha tiver em torno dos cinco anos de 

idade”. Ressaltou sentir “saudades da fase de bebê em que a criança fica só no colo”, 

não desmerecendo “a fase atual da filha que vai fazer um aninho” e diz também ser 

boa, mas “a filha já não quer mais ficar no colo” como ela gosta. 

Interessante notar a menção sobre o sentir falta de uma fase anterior a atual na 

vida da criança, ou seja, a falta de um período de maior dependência e maior 

aproximação, o ficar no colo, fase que com a aquisição de habilidades como o sentar, 

engatinhar, ficar em pé e andar vai diminuindo por que a criança não quer mais ficar 

“presa” ao colo, quer explorar o ambiente ao redor o que denota que o filho está se 

desenvolvendo bem. A participante reforça que sente falta destes momentos nos quais 

“o filho esta mais ligado” fisicamente a ela.   

Uma das mulheres do grupo possui um casal de filhos, disse que “após ter o 

menino, queria muito ter também uma menina”, e que agora que já tem os dois não sabe 

se quer ter mais algum, ainda não definiu isso, disse-me que não podia dizer nem que 

sim nem que não. 

Novamente a condição financeira foi lembrada quando uma das mães que referiu 

o desejo de ter três filhos, disse que percebe que “as coisas estão cada vez mais difíceis 

financeiramente” o que a faz não saber se será possível ter os três filhos que pretendia, 

pretensão que inclusive é anterior ao casamento da mesma o que fala sobre a 

importância do papel materno na sua vida, entretanto com tal resposta nos mostra que o 

sonho da maternidade deve ser conjugado com as demais áreas da vida, devendo ser 

realizado de acordo com algumas condições materiais mínimas, até por que como já 

discutido anteriormente, tais mães se preocupam se poderão ou não suprir as 

necessidades materiais de seus filhos, subentendendo que ter mais filhos do que suas 

condições materiais de vida comporta é algo não almejado por elas, estando fora do 

sonho da maternidade.     

Enfim, depreendemos que a maternidade não é uma, pelo contrário, traz em si as 

contradições e conflitos presentes na sociedade, sobretudo desnuda à ambivalência entre 

a natureza e a cultura. Para as participantes do estudo a realização e valoração positiva 

em assumir o papel de mãe associado a toda a carga de responsabilidade que este 

acarreta, mostra o quanto a maternidade esta estruturada e se faz importante na vida 

destas pessoas, mesmo sendo algo que “dá trabalho”, “tira o sono”, “traz 

preocupações” e “trabalho nas 24 horas do dia”, as mulheres se sentem bem em 

exercê-la, tem pretensões de ter mais filhos, se realizam em assumirem tudo isso. A 
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dedicação e abnegação pela criança gerada fazem parte do que se espera que é ser mãe, 

pois para elas “ser mãe é ser dedicada e se doar pelo filho”.  Dá sua maneira, estas 

mulheres reforçam o mito da maternidade, como: 

O mito da “Mãe Perfeita”: Ela deve ser completamente devotada não 

só aos filhos, mas ao seu papel de mãe. Deve ser a mãe que 

compreende os filhos, que dá amor total e, o que é mais importante, 

que se entrega totalmente. Deve ser capaz de enormes sacrifícios 

(FORNA, 1999, p. 11).   

 

 

3.2.2. Cuidados maternos e cuidados em saúde 

Ao promover a discussão sobre o universo simbólico e representações maternas 

relacionadas ao cuidado com os filhos em um equipamento de saúde, as participantes do 

estudo nos levaram às reflexões sobre as interseções entre as dimensões do cuidado 

materno e do cuidado em saúde.  

Entendemos que ambos estão carregados de simbolismo próprio que em alguns 

momentos se confundem e em outros mostram campos de conhecimento diversos. Não 

pretendemos julgar ações e tampouco deplorar formas de cuidar e/ou ensinar o cuidado; 

o nosso intento é compreender o universo destas relações e com isso estimular o 

profissional à ausculta atenta (e afetiva) durante o cuidado em serviços de saúde. Para 

tanto, iniciamos este debate, buscando apreender o conceito de Cuidado no campo da 

Saúde, para em seguida trazer a essa discussão as contribuições das participantes do 

estudo. 

Cuidado, palavra bastante usada na área da saúde e também relativo à 

maternidade, é muito comum os profissionais de saúde afirmarem que cuidam de seus 

usuários, que estes necessitam de cuidados de saúde, bem como as mães dizerem que 

cuidam de seus filhos, entre outras frases que envolvem esta palavra. Assim como em 

outras situações, às vezes nos referimos a um termo sem pararmos para pensar o que 

efetivamente ele representa, termos como este podem nos parecer muito familiar e, no 

entanto assumir conotações diversas. As conversas que tivemos com as participantes 

deste estudo nos fizeram pensar sobre significados conferidos ao “cuidado” no universo 

das atividades maternas e nos serviços de saúde. 

No senso comum o cuidado em saúde seria um conjunto de procedimentos 

tecnicamente orientados para o bom êxito de certo tratamento (AYRES, 2004, p. 74). É 
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desta forma que a maioria dos profissionais se refere ao cuidado que dizem estar 

prestando. Ao pensá-lo desta forma, como um conjunto de procedimentos, fica a 

impressão de algo mecânico, muito técnico e os serviços de saúde de uma forma geral 

têm sido criticados justamente por trabalharem desta forma – com muita tecnologia e às 

vezes com pouca resolutividade -, o que configura um paradoxo. Ayres (2009) coloca 

que diante deste estado em que se encontram estes serviços, novas propostas 

reconstrutivas tem surgido. 

Guardadas suas especificidades propostas tais como integralidade, 

ações programáticas, promoção da saúde, vigilância da saúde, saúde 

Paideia, Cuidado e humanização tem buscado construir alternativas 

conceituais e práticas capazes de superar impasses técnicos, políticos 

e éticos enfrentados pela atenção à saúde em seus traços 

contemporâneos (AYRES, 2009, p. 128). 

Para Ayres (2009) o Cuidado como categoria reconstrutiva seria um meio de 

reconciliar as práticas assistenciais e a vida, tendo o desafio de voltar à presença do 

outro, otimizar a interação e enriquecer horizontes. O agir em saúde baseado nesta 

perspectiva de cuidado se pautaria em parâmetros diferentes do que normalmente se vê, 

saindo da extrema cientificidade tecnológica, na qual o profissional já coloca de 

antemão o que o usuário que esta a sua frente necessita sem ouvi-lo, sem saber de suas 

expectativas, seus anseios, e sem dar chance a este de escolher o que melhor lhe 

aprouver. 

Pretende-se na visão de cuidado de Ayres (2009) que as práticas assistenciais 

sejam pautadas pelos projetos de felicidade das pessoas as quais se dirigem, tal 

concepção passaria a ser horizonte normativo da ação em saúde ao invés da 

normalidade morfofuncional. 

Ao pensar nesta ampliação do horizonte normativo, é importante pensar no 

conceito de saúde, pois ela só será possível se a ideia de saúde que o profissional possui 

também for ampliada; para tanto, o conceito de saúde de Canguilhem (2006) cumpre 

bem esta função. Saúde para esse autor não é o estar livre de doenças e sim ter a 

capacidade para enfrentar as adversidades que se apresentam ao organismo. Envolve a 

tolerância, a adaptação, a compensação e a superação. Ter saúde não significa estar 

sempre bem, dentro dos patamares estatísticos que a medicina coloca como medida de 

saúde, e sim ter a capacidade de instituir novas normas diante de situações novas. A 

normalidade não seria algo intrínseco ao organismo e sim algo que lhe foi atribuído, 
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podendo assumir o sentido de algo desejável, com conotação valorativa positiva e/ou 

instituído cientificamente através de médias e estatísticas estabelecidas pela medicina e 

o patológico seria tudo o que envolve o sentimento de sofrimento do ser humano. 

Entendendo saúde como a capacidade de reação de uma pessoa a um 

determinado evento desfavorável, estamos colocando este indivíduo na situação de 

protagonista e o retiramos da situação de mero receptor de cuidados e seguidor de 

normas colocadas por profissionais de saúde. As concepções que uma pessoa tem sobre 

seu estado, sua forma de agir perante o mesmo, influenciarão as respostas que 

conseguirá ou não dar ao que esta vivenciando. As ideias de Canguilhem (2006) nos 

levam à reflexão de que os conceitos de saúde e doença, de normal e patológico, não 

podem ser pensados fora daqueles que o vivenciam, só individualmente, em sua 

experiência, uma pessoa poderá ser considerada como tendo ou não saúde. 

Os conceitos colocados por Canguilhem (2006) vão de encontro à ideia de 

Cuidado de Ayres (2009), uma vez que esta, como já dito, visa uma aproximação ao ser 

que se pretende cuidar, visa direcionar as ações de saúde aquilo que realmente é 

considerado importante pelo individuo, aquilo que ele valoriza positivamente em seu 

projeto de vida/projeto de felicidade. 

Com a ideia de felicidade buscamos remeter o horizonte normativo 

das práticas de saúde a uma experiência vivida valorada 

positivamente, experiência esta que, freqüentemente, independe de um 

estado de completo bem estar ou de perfeita normalidade 

morfofuncional. É justamente essa referência à relação entre a 

experiência vivida e valor, e entre valores que orientam positivamente 

a vida com concepções de saúde e de atenção à saúde, que parece ser 

o mais essencial e potente nas recentes propostas reconstrutivas 

(AYRES, 2009, p. 129). 

No Cuidado que visa reconstrução das práticas de saúde a dimensão dialógica 

deve se apresentar de forma privilegiada no encontro terapêutico, o profissional deve 

estar disposto a ouvir o que o usuário tem a dizer, e a qualidade desta escuta é que 

favorecerá o sucesso prático e o êxito técnico de tal encontro.  

Abrir diálogo é assumir responsabilidade frente ao outro, no sentido 

de responder moralmente por algo. (...) O cuidado ocorre se, e 

sempre que, cada profissional de saúde, gestor ou formulador de 

política se interroga acerca de como e quanto assume 
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responsabilidades na busca de projetos de felicidade daqueles de cuja 

saúde cuida, preocupando-se, ao mesmo tempo, acerca do quanto 

esses sujeitos são partícipes desses compromissos (AYRES, 2009, p. 

138). 

Mehry (2000) nos fala de valises utilizadas pelo médico, mas que pode ser 

ampliado a outros profissionais de saúde, em sua atuação profissional: a tecnologia dura 

que consiste nos vários equipamentos que formam uma caixa de ferramentas 

tecnológicas; tecnologia leve-dura que seriam os saberes estruturados que estão na 

cabeça do profissional e a tecnologia leve seria a relação estabelecida entre o 

profissional e o usuário. 

Estas três tecnologias podem e devem ser utilizadas em cada atendimento 

realizado, mas algumas vezes vemos usuários que só de estabelecerem uma relação de 

confiança e de vínculo com um profissional já se sentem seguros e aliviados diante de 

algum sofrimento. Corriqueiramente somos chamados a intervir em situações onde 

parece não haver muito que fazer e, no entanto, o pouco que falamos sem precisar 

recorrer a grandes conhecimentos e teorias surte efeito, este é o poder de uma boa 

relação. Mas quando falamos inicialmente dos problemas vividos pelos serviços de 

saúde e das queixas em relação aos mesmos, muitas delas residem justamente no fato de 

a tecnologia dura ser a que prevalece nos mesmos: muita tecnologia e pouca 

interação/relação entre profissional e usuário. Para que conversar e examinar se posso 

pedir um “super exame” para diagnosticar? 

Como já dito, só o usuário a nossa frente sabe o que é importante para ele, o que 

lhe traz desconforto e sofrimento. E tudo isso é permeado por sua história e por suas 

condições objetivas de vida. Só com o conhecimento dos mesmos poderemos atuar de 

forma mais efetiva e esse conhecimento deve ser obtido por meio de uma boa relação 

entre o profissional e o usuário, na qual está implícito o diálogo, o respeito e o 

sentimento de responsabilidade do profissional perante aquele que está a sua frente: esta 

é a essência do Cuidado aqui discutido. 

Cuidado para Ayres (2009) é o compromisso das tecnociências da saúde, em 

seus meios e fins, com a realização de valores contrafaticamente (avesso a qualquer 

tentativa de definição a priori) relacionados à felicidade humana e democraticamente 

validados como bem comum.  

A intervenção técnica se articula verdadeiramente com um Cuidar 

quando o sentido da intervenção passa a ser não apenas o alcance de 
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um estado de saúde visado de antemão, nem somente a aplicação 

mecânica das tecnologias disponíveis para alcançar este estado, mas 

o exame da relação entre as finalidades e meios, e seu sentido prático 

para o paciente, conforme um diálogo o mais simétrico possível entre 

profissional e paciente (AYRES, 2009, p. 128). 

Nas narrativas das mães do estudo sobre o que julgavam mais importante para a 

saúde dos filhos, todas as mães citaram o cuidar bem da criança e a amamentação, que 

pode aqui ser entendida como um cuidado materno. O cuidar bem foi conceituado por 

elas como o dar banho, olhar se a criança está limpa, trocar as fraldas, educar 

corretamente, levar às consultas de rotina, manter a vacinação em dia, ter paciência, 

amor, carinho e a necessidade de fazer tudo pelas crianças. 

O conceito de cuidado de Ayres (2009) é voltado para a área da saúde, mas tem 

raízes em Heidegger, citado pelo próprio autor a partir de uma alegoria na qual o 

Cuidado, Júpiter e Terra disputam para dar seus nomes a uma criação por terem 

respectivamente dado a esta sua forma, espírito, e um pedaço de seu corpo. Saturno 

como árbitro da disputa decidiu que Júpiter por ter dado o espírito o receberia de volta 

após a morte do ser criado, a Terra ficaria com o corpo por ter dado parte do seu próprio 

corpo para a criatura, e o Cuidado por ter sido quem primeiro formou a criatura, 

cuidaria dela enquanto ela vivesse. O nome dado a tal criação foi Homo. 

A alegoria acima pode ter diversas interpretações, grosseiramente falando, 

remetendo-a para o cuidado materno e para a importância da figura materna para o 

cuidado do filho, podemos pensar que o cuidado materno envolve a formação da criança 

entendida desde a sua criação/geração e quanto à manutenção da sua vida, 

especialmente em seu início onde a capacidade de auto cuidado ainda não esta formada 

devido imaturidade da mesma.  

O cuidado materno seria o compromisso da mãe com o ser que ela gerou e que 

dela depende inicialmente sua sobrevivência. Tal cuidado como as próprias mães 

elencaram envolve desde procedimentos básicos do dia-a-dia como dar banho, 

higienizar, como sentimentos de afeto, carinho e amor. Pode-se dizer que o cuidado 

materno também visa a felicidade do filho e a da mãe por conseqüência desta, tema que 

já abordamos quando trouxemos à discussão narrativas das participantes relatando o 

sentimento de felicidade que toma conta delas quando os filhos assumem atitudes 

demonstrando afeição e reconhecimento pelo Cuidado prestado. 

 O cuidado que as mães exercem está bastante ligado com as orientações que os 
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profissionais de saúde lhes dão, o que seria a interação do cuidado materno com o 

cuidado em saúde. No entanto, as mães não recebem apenas orientações profissionais, 

bem como não seguem passivamente tudo o que os profissionais orientam; para que a 

orientação seja seguida, esta deve fazer sentido para quem ela é direcionada, e isso 

dependerá da relação de cuidado desenvolvida pelo profissional com o usuário.  

O cuidar em saúde abrange dentre um leque enorme de especialidades e fases do 

ciclo vital, o cuidado à criança o qual esta atrelado ao cuidado materno, fica claro que 

para ser efetivo e para fazer sentido à quem ele é direcionado, ao atuarmos precisamos 

estar atentos ao como estamos agindo, quais os horizontes normativos estão nos 

norteando, e quais os objetivos queremos alcançar. Se este objetivo for o bem estar do 

usuário, devemos buscar junto ao mesmo saber o que o levaria a este, pois só ele sabe 

realmente o que lhe aflige e o que considera importante, positivo e produtor de 

felicidade para sua vida, e no caso das mães para a vida de seus filhos e suas próprias 

vidas consequentemente. 

Nos diálogos estabelecidos com as participantes deste estudo, tratamos de 

diferentes formas, aspectos e atitudes maternas relacionadas ao cuidado com os filhos. 

Deste elenco, trazemos oito eixos temáticos que expressam a interseção entre o cuidado 

materno e o cuidado à saúde, entre o conhecimento vulgar e o conhecimento técnico/ 

científico. São eles: aleitamento materno, desenvolvimento da criança, vacinação, 

higiene infantil, antropometria, acidentes na infância, dificuldades no cuidado, situações 

de maior estresse durante o cuidado. 

 

3.2.2.1 Aleitamento materno 

Todas as mães disseram que o aleitamento materno era importante tanto para o 

bebê como para as próprias mães que amamentam. Descreveram o aleitamento materno 

como uma prática saudável para mãe e filho. Uma associou o aleitamento com o fato de 

“a filha ser gordinha”, todas falaram que o aleitamento as “ajudou a emagrecer 

rápido” (perder o peso adquirido na gestação) e foi citado também o fato do aleitamento 

prevenir doenças na criança e na mãe. 

Ao serem questionadas sobre como se sentiam amamentando, uma mãe disse se 

sentir “maravilhada, feliz”, e que amamentar era “um momento da mãe e do filho 

apenas”. Duas mães disseram que amamentar as faz se sentirem realizadas, uma das 

quais descreveu a “amamentação como um amor de mãe e filho”, e a outra disse se 

sentir bem por saber que aquilo representa saúde para ela e para a filha. Outra mãe disse 
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que observar “a criança olhando para ela ao amamentar era muito bom” e que a 

amamentação criava um vínculo entre mãe e filho. 

Amamentar traz a estas mães sentimentos de felicidade, realização, bem estar. 

Não bastando ter gerado dentro de si um filho, a mãe ainda é capaz de produzir o 

alimento do mesmo, para mulheres que tinham a maternidade como um sonho, 

amamentar, alimentar o filho com algo produzido pelo seu próprio corpo especialmente 

para a criança, assume uma simbologia muito forte ao ponto de ser avaliado como uma 

realização tal qual a própria maternidade foi considerada. Além da nutrição, soma-se o 

vínculo que o ato oportuniza e a proteção que traz em termos de saúde. Ao falar da 

amamentação algumas mães demonstraram-se emocionadas.  

 No que diz respeito às dificuldades em relação à amamentação, as participantes 

relatam que o maior problema foi iniciar, ainda na maternidade começaram a vivenciar 

algumas dificuldades, os primeiros dias foram os mais difíceis. Uma disse que “o bebê 

não conseguia sugar direito”, outra disse que “não tinha bico”, outra já disse que 

“tinha bico, mas o bebê pegava apenas este”. Duas destas tiveram o problema de as 

mamas ficarem cheias demais, tendo uma relatado que isso ocorreu por que no primeiro 

banho na maternidade deixou a água quente ficar caindo sobre as mamas e que só 

depois do ocorrido disseram a ela que não podia fazer isso, a outra disse que chegou até 

a ter febre, mas isso foi já no período em que estava em casa. 

Uma mãe disse não ter tido dificuldade em amamentar, dizendo que ao 

amamentar se “sentia até aliviada devido ter muito leite” e se sentir “melhor quando a 

mama ficava menos cheia”, mas não chega a colocar o ter muito leite como uma 

dificuldade. 

Foi interessante observar que com exceção do último caso em que a mãe disse 

não ter tido dificuldade, todas as outras que tiveram, relataram que as enfermeiras do 

hospital as ajudaram no manejo da amamentação, orientando a pega correta, ajudando a 

colocar o bebê na posição certa, orientando que não podia deixar cair água muito quente 

sobre as mamas e a passar o próprio leite sobre aréola e bico das mamas para tratar 

fissuras.           

Uma das mães disse que “a enfermeira falou que eu não teria alta enquanto não 

conseguisse amamentar”, e que esta orientou o uso do bico de silicone, que foi o que no 

início facilitou o processo de amamentar. 

Uma disse ter sido orientada por médicos da UBS sobre a pega correta que ainda 

não ocorria no momento da primeira consulta de puericultura. 
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Destas falas fica evidente a necessidade de grupos de orientações para gestantes 

na UBS, os quais na época das gestações das participantes do estudo não ocorriam de 

forma contínua, eram esporádicos até por dificuldades do próprio serviço, como licença 

e férias de outros enfermeiros que diminuía a carga horária de grupo dos que ficavam, 

pois tinham que cobrir o período de acolhimento dos que estavam ausentes. As 

auxiliares de enfermagem também tiveram um período de sobrecarga de serviço que 

também as dificultava de fazerem grupos, visto que tinham que cobrir os setores 

internos da unidade. Parte destas dificuldades se deu em um período de adaptação visto 

que esta unidade de saúde é fruto da divisão de uma unidade maior, o que acabou 

gerando a diminuição do número de profissionais, pois antes da divisão havia o dobro 

de auxiliares de enfermagem e enfermeiros para o trabalho, e quanto ao número de 

usuários cada equipe continuou com o mesmo, com a diferença que a área que coube a 

essa UBS foi justamente a que apresenta maiores necessidades de saúde e maior procura 

ao serviço.    

Fica claro também que dentre as metas a serem atingidas na ESF, a da realização 

de grupos educativos acaba sendo relegada frente às outras, são priorizadas as consultas 

e as visitas domiciliares, sendo tolerado o não cumprimento das metas de grupo 

educativo. Esta unidade também tem a peculiaridade de ser muito procurada para 

atendimentos sem agendamento, não tendo capacidade para a quantidade de procura que 

tem, visto que médicos e enfermeiros atendem consultas agendadas, não havendo como 

atenderem a todos os casos que chegam diariamente; disto decorre a necessidade de ter 

um enfermeiro em todos os períodos no chamado acolhimento, atendimento no qual este 

profissional ouve a queixa do usuário, resolve o que for de sua competência, direciona 

alguns casos que necessitam de atendimento médico no momento, direciona os demais 

para grupo, agendamento de consulta ou para outro serviço como os AMAs 

(Atendimento Médico Ambulatorial) a depender de cada caso. 

Outro problema é que mesmo quando estamos com os grupos ocorrendo de 

forma contínua, à procura por parte das usuárias é baixa, uma minoria das gestantes 

participa dos grupos oferecidos pela UBS. 

Além das dificuldades encontradas no início do processo de amamentação, as 

três mães cujos filhos já possuíam dentes no período da coleta de dados disseram que no 

momento estavam com mais uma dificuldade, pois “a criança mordia a mama durante 

a amamentação”, o que lhes era dolorido. Associaram o fato da criança morder a mama 
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com o “coçar a gengiva pela própria saída dos dentes” e com o fato de “a criança 

estar nervosa com alguma coisa no momento da amamentação”.  

A forma positiva como a amamentação é vista por estas mulheres, o acreditar 

que esta é uma prática benéfica é o que possivelmente fez a diferença levando-as a 

chegarem bem próximo do período de amamentação exclusiva e se manterem 

amamentando após a introdução de outros alimentos, uma vez que todas relataram 

quando perguntadas, dificuldades no início do processo de amamentação, dores, 

rachaduras no mamilo, houve até ingurgitamento que cursou com mastite; mas ao serem 

questionadas sobre as sensações que tiveram ao amamentar só as positivas foram 

lembradas, as dificuldades só foram levantadas quando foi feito um questionamento 

específico quanto a isso. Importante salientar que estes problemas ocorridos são os que 

em muitos casos levam a um desmame precoce por parte de algumas mães. É como se 

para as mulheres participantes do estudo as vantagens superassem as dificuldades. 

Em relação às vantagens do aleitamento materno, todas as mulheres citaram o 

fato deste “evitar doenças para mãe e filho” (infecções, alergias e câncer de mama). 

Uma delas voltou a falar do mesmo ajudar no retorno mais rápido da mulher ao peso 

anterior a gravidez (ideia já citada por todas dentro da questão sobre a importância do 

aleitamento); uma falou que “o leite contém substâncias importantes para a criança”; 

duas mães falaram da ajuda da amamentação sobre a formação dos dentes, da 

musculatura facial e da fala. Uma entrevistada disse ser “um prazer para a criança e 

para a mãe” a amamentação. 

Questionei após o término das falas se não havia mais nenhuma vantagem, elas 

disseram não se lembrar de mais nada, então falei sobre as questões econômicas, sobre a 

praticidade do leite estar pronto, pontos que todas concordaram. 

Causou surpresa o quanto consideram a amamentação importante para a saúde 

delas também, o benefício mais citado foi o fato de ajudar a mulher a emagrecer, voltar 

mais rapidamente ao peso anterior à gestação. Atualmente vivemos o culto a um corpo 

que deve ser magro, entre outros atributos, como a questão do peso altera muito a auto-

imagem feminina somada a este culto ao corpo magro, essa foi uma das vantagens da 

amamentação mais comentadas por elas. Tal resultado nos mostra duas coisas, a 

primeira que estas mães como a maioria das mulheres valoriza o corpo magro pregado 

pela sociedade, e a segunda é a questão de que os valores, as ideias referentes a alguns 

temas realmente sofrem mudanças, mostrando a dinamicidade da cultura, pois em 

outros tempos algumas mulheres não queriam amamentar por acharem que as mamas 
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ficariam feias após essa prática e hoje esta mesma prática é vista pelas mulheres do 

estudo como algo que deixará o corpo em melhor forma.    

É interessante salientar uma associação curiosa que uma das mães fez de que 

“enquanto o bebê suga o leite é como se estivesse sugando um pouco das gordurinhas 

da mãe”, e não raro vemos mulheres dizer que estão magras de tanto que a criança 

mama. As vantagens para a saúde das crianças também foram lembradas, ao ponto de 

amamentação como já explicitado anteriormente ser considerada uma das coisas mais 

importante para a saúde das crianças. 

Quanto ao tempo de intervalo das mamadas, uma mãe disse ser de mais ou 

menos duas a três horas com um tempo de mamada de dez a vinte minutos; esta refere 

que “chegava a acordar a criança quando era recém-nascida e percebia que já estava 

ultrapassando esse tempo de intervalo”. No momento a criança já recebe outros 

alimentos e ela diz que esta mama com grande frequência, mas por pouco tempo, 

inclusive durante a noite. 

Outra participante disse que o filho mamava de duas em duas horas, por um 

período de vinte a trinta minutos, lembrando que quando o mesmo fica doente mama 

por um período menor e mais vezes (intervalos menores). Em outro caso a criança 

mama a cada duas a três horas por um período de dez a quinze minutos, e a mãe 

justificou sem ser questionada que “a criança se sacia rapidamente devido suas mamas 

terem muito leite”, o que deve ter sido motivado pelos relatos de amamentação por 

períodos maiores que o de sua filha pelas outras mães. Esta mesma mulher relatou que 

“um médico a recriminou pelo fato de amamentar a criança apenas uma vez à noite, 

que uma criança não poderia ficar mais de três horas sem mamar”. 

Outra mãe disse que não tem horário para amamentar, quando o filho quer, ela o 

amamenta, e diz que quando estava em aleitamento exclusivo ele mamava entre quinze 

e vinte minutos e que agora como no relato da outra mãe, a criança mamava com 

frequência maior, mas por pouco tempo, diz achar que “a criança sente sede e vem 

mamar”. Estima que no período de aleitamento materno exclusivo o filho mamasse 

mais ou menos de uma em uma hora.  

As participantes disseram ter realizado ordenha do leite devido excesso de leite 

nas mamas; mencionaram que não ordenhavam por que precisavam ficar longe do filho 

e que quando saíam de casa levavam o bebê junto. A mãe adolescente foi a única que 

falou que ordenhava o leite para que outra pessoa desse a criança em sua ausência, pois 

continuava frequentando a escola.    
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A amamentação exclusiva foi praticada por todas, embora algumas não tenham 

chegado aos exatos seis meses preconizados, iniciaram outros alimentos faltando 

poucos dias ou semanas para completarem o período devido. Apesar de apenas uma 

mulher ter falado em amamentação de acordo com a procura da criança pela mesma, ou 

seja, em livre demanda, percebe-se pela fala das demais que não havia horários rígidos, 

fechados de antemão para o ato de amamentar, seguindo-se o ritmo da criança de acordo 

com o que é preconizado, havendo apenas a preocupação por parte de uma delas de que 

a criança não ficasse muito tempo sem mamar (mais que três horas).  

A rede de apoio familiar se mostra importante principalmente para a mãe 

adolescente. Ela retirava o leite materno e deixava para a sua mãe dar ao filho enquanto 

estava na escola; sem este apoio talvez a criança não tivesse sido amamentada 

exclusivamente ou ela poderia não ter continuado seus estudos devido à maternidade. 

Ao serem questionadas sobre exemplos que tiveram referentes à amamentação, 

uma das participantes falou do fato de “sua mãe ter amamentado seu irmão até quatro 

anos de idade”, e disse que “hoje ele é forte e saudável”, mas cita que “sua mãe foi 

criticada por isto”, e que ela “também tem sido criticada”, que há quem pergunte se 

após a sua filha completar um ano de idade continuará a amamentá-la, mas disse não dar 

atenção a este tipo de comentários. 

Outra mulher disse que sua mãe a amamentou até um pouco mais de um ano, e 

que só parou de amamentá-la devido uma nova gravidez, e que ela disse que se não 

fosse à nova gravidez, ela seria amamentada até quando quisesse. A adolescente da 

pesquisa disse que sua mãe nunca falou muito sobre esse assunto com ela, mas após sua 

gravidez sempre a incentivou a amamentar. 

Houve um relato no qual a participante diz não ter tido nenhum exemplo de 

amamentação, que pelo contrário, tanto sua mãe quanto sua sogra não concordavam 

com o aleitamento materno exclusivo praticado por ela, inclusive disse que a qualquer 

choro de seu filho, as mesmas alegavam que devia ser por fome, pois só o leite materno 

para elas não sustentava a criança. Esta mãe chega a justificar o discurso contrário ao 

aleitamento da mãe e da sogra como sendo “coisa do povo antigo que tinha muitos 

filhos rapidamente e não tinha tempo de ficar amamentando”, diz que isso é “fruto da 

ignorância”. A mesma mulher também fala que quando a mãe tem tempo como é o 

caso dela, tem obrigação de amamentar seu filho.   

Todas as mães do estudo disseram receber apoio do esposo para amamentarem, 

havendo até caso em que a mulher já pensou em parar de amamentar, mas o marido 
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insiste para que ela continue amamentando até quando a filha quiser. Foram citadas 

como incentivadores também as irmãs de uma das mulheres, e para outra as amigas que 

já tinham filhos. 

A maioria das participantes tem exemplos e/ou incentivo familiares quanto à 

amamentação. Todos os maridos são citados como apoiadores de tal prática o que 

sabidamente favorece e fortalece a mesma. Os pais têm sido identificados como 

importante fonte de apoio à amamentação, no entanto, muitos deles não sabem de que 

maneira podem apoiar as mães, provavelmente por falta de informação e de alguns 

sentimentos negativos destes, comuns após o nascimento de um filho, que poderiam ser 

aliviados se eles estivessem conscientes da importância do seu papel, não apenas nos 

cuidados com o bebê, mas também nos cuidados com a mãe; os profissionais de saúde 

devem dar atenção ao novo pai e estimulá-lo a participar desse período vital para a 

família (BRASIL, 2009). Tal colocação é importante, mas vale lembrar que no universo 

pesquisado os pais são os provedores, pouco os vi durante a gestação bem como após o 

nascimento dos filhos devido estarem em horário de trabalho durante o período de 

funcionamento da UBS, fato que dificulta o trabalho profissional junto a eles.   

Houve uma exceção, uma das participantes recebeu criticas tanto de sua mãe 

quanto de sua sogra, ambas acreditam que o leite materno é fraco, crença esta 

relacionada a muitos casos de desmame precoce, mas mesmo não sendo apoiada e não 

tendo exemplos de pessoas importantes da família, amamentou e ainda amamenta por 

acreditar na prática e em seus benefícios, sendo uma mãe que procura conhecer o que é 

melhor para o seu filho (é a mãe que mais procura por informação, tira dúvidas durante 

as consultas, vê-se que procura se certificar daquilo que é mais adequado para a 

criança). A figura da avó assume importância no nosso cotidiano visto que é bastante 

presente na cultura brasileira, mesmo em populações urbanas, estas costumam exercer 

grande influência sobre as mães, em especial as adolescentes, o que pode favorecer ou 

dificultar a amamentação, sendo também importante incluir as avós no aconselhamento 

em amamentação, com informação adequada e diálogo que permitam às avós expor as 

suas experiências, crenças e sentimentos com relação à amamentação, elas podem 

exercer influência positiva para uma amamentação bem-sucedida de suas filhas ou noras 

(BRASIL, 2009). 

Muito já foi falado aqui do papel da cultura, do que a sociedade coloca como 

padrão, das influências que a família exerce sobre o indivíduo, tudo isso converge para 

formar as representações e o universo simbólico que as pessoas possuem a cerca de tudo 
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o que as cerca, entretanto, como também já citado, Elias (1994) nos fala que o indivíduo 

também influência a sociedade assim como sofre sua influência, nem tudo é recebido 

passivamente sem uma reação, nem tudo o que nos é colocado pelo outro é por nós 

acatado a depender de que tipo de representações apreendemos em nossas diversas 

experiências de vida, e o que nos faz mais sentido. 

A amamentação de uma forma geral é um tema que gera bastantes comentários, 

intromissões das pessoas a nossa volta. O bebê idealizado pela sociedade é o “gordinho 

e cheio de dobrinhas”, e talvez seja essa idealização que faça com que muito se fale 

sobre a alimentação da criança. A mulher que não esta convicta, que não acredita 

verdadeiramente nesta prática e se torna alvo dos comentários, está mais vulnerável aos 

mesmos, de forma a chegar a ceder a tais comentários. 

Interessante a colocação de uma das participantes que revela que a experiência 

de sua mãe de amamentar um filho até quatro anos de idade foi motivo para diversas 

críticas, e que agora ela esta se vendo na mesma situação, mas como sua crença no 

benefício da amamentação está bem estruturada, citando o exemplo de achar que o 

irmão amamentado por quatro anos é muito saudável, não se importa com as críticas 

recebidas. 

Com relação ao tempo de aleitamento materno exclusivo uma mãe disse ter 

amamentado dessa forma até seis meses, outras duas mães disseram ter “introduzido 

outros alimentos faltando uma semana para a criança completar seis meses” sendo que 

em um desses casos foi orientação médica devido constipação da criança, tendo sido 

orientado a introdução de suco de laranja e mamão raspado.  Houve um caso em que 

faltando duas semanas para o sexto mês a mãe introduziu água e suco também por 

orientação médica devido à uma diarréia. 

Quanto à sequência de introdução de alimentos no processo de desmame uma 

começou por papa de legumes liquidificada; outra iniciou com suco e papa de frutas na 

mesma época e posteriormente a papa salgada, uma das mães iniciou com suco, depois a 

papa de frutas e por último a papa salgada. 

Como já relatado, em dois casos houve orientação médica de iniciar outros 

alimentos antes de seis meses de aleitamento exclusivo o que está em desacordo com o 

que é preconizado com relação ao aleitamento materno pela OMS e Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBD). 

No caso da mãe que iniciou o desmame por papa de legumes liquidificada, vale 

lembrar que sua criança ficou dois meses sem atendimento devido equipe ter ficado sem 
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médico por um período, o que fez com que não recebesse a orientação sobre o desmame 

na época devida. 

 

  3.2.2.2 Desenvolvimento da criança 

Quando questionadas sobre como estão vendo a questão do desenvolvimento do 

filho uma das mães disse achar muito engraçado e que se “diverte sozinha com a filha 

ao vê-la fazendo coisas novas e engraçadas”, diz que a cada dia vê a filha se 

desenvolver mais, no entanto, relatou que com seis meses a criança sentava e ela já 

“tinha a ansiedade de ver a criança engatinhando”.  

Outra mãe se mostrou bastante preocupada com o desenvolvimento do filho, ela 

mesma diz que não se deve comparar com as demais crianças, mas que acaba 

comparando, fala que “o filho com nove meses só senta, não engatinha ainda, só deu 

uns passinhos ao ser colocado no andador” o que a deixou feliz. Quando disse a ela 

que agora que ele estava no período de iniciar o engatinhar, se justificou dizendo que 

era medrosa e mãe de primeira viagem que fica pondo coisa na cabeça. 

Uma terceira mulher disse achar lindo o processo de desenvolvimento do seu 

filho, “ele está com seis meses e já está sentando e passa o dia inteiro gritando”. 

Houve uma mãe que disse achar que a filha está se desenvolvendo bem, citou que ela 

“senta, faz gracinha e chama mãmã”. 

O desenvolvimento infantil também é outra questão bastante intrigante, passível 

de comentários de terceiros e ansiedade dos pais para verem os filhos adquirindo novas 

habilidades. As mães citaram gostarem muito e que se sentirem felizes ao observar os 

filhos fazendo e/ou falando coisas novas. Há colocações sobre ansiedade, preocupação e 

medo relacionado à expectativa de que a criança desempenhe determinadas ações, por 

vezes os pais querem até mesmo que os filhos desempenhem certas habilidades antes do 

período correto para tal, ou muito se preocupam se chegou determinada idade e a 

criança ainda não faz algo que já poderia fazer, fato que é piorado pela comparação 

existente com outras crianças. 

Essa é uma questão que merece maior esclarecimento por parte dos profissionais 

para as mães, mostrando que cada criança tem um ritmo, que existem épocas esperadas 

para aquisição de cada habilidade, bem como uma margem de tolerância quanto ao 

tempo existente para tal aquisição, que o desenvolvimento não depende apenas da 

criança, mais também do grau de estimulação que esta recebe das pessoas e do ambiente 
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ao seu redor. Uma criança que nunca foi colocada no chão não terá como engatinhar e 

andar. 

Quanto às formas de estimulação da criança utilizadas pelas mães, uma citou 

“conversar bastante com o filho para desenvolver sua fala além de dar bastantes 

brinquedos para ele sentir as formas e ver as cores diferentes”. Outra relatou incentivar 

a filha a falar, e diz “fazer a filha relacionar os nomes aos brinquedos pedindo que a 

mesma vá buscar o que ela pede”. Uma terceira mãe disse “conversar com o filho, 

cantar musiquinhas que inventa e que o esposo chega a rir” dela, brinca com o filho, 

ensina a sentar, tenta fazer com que ele vá pegar os brinquedos, ressalta que o conversar 

é algo que faz desde que o filho estava em sua barriga, e que “a hora do banho é um 

bom momento para brincar”. Outra mulher falou que brinca, conversa, dá atenção e 

disse ser importante também o corrigir e ensinar à criança o que pode e o que não pode. 

A forma de estimulação mais citada foi o conversar com a criança, houve mãe 

que disse fazer isso desde a gestação, essa é uma importante forma de estimulação e 

estreita o vínculo entre mãe e filho. Pode-se depreender deste dado também a 

preocupação em desenvolver a linguagem, visto que algumas delas citaram que 

conversam no sentido de ensinar os filhos falarem, mostrando que tal habilidade da 

criança é valorizada pelas mães.  

Sobre a importância da mãe e da família no desenvolvimento da criança uma 

mãe citou a família como sendo á base de tudo em todos os sentidos, e relatou acreditar 

que quando a criança cresce no meio de uma família unida e com amor, esta se tornará 

um ser humano melhor e que havendo amor e carinho a criança vai se desenvolver bem. 

Outra mãe disse ser importante a presença da família porque a criança vê os 

demais fazendo algo e tenta fazer também, no entanto cita que na sua casa mora apenas 

ela, o marido e a sua irmã, não havendo outras crianças a isso se soma o fato do marido 

e da irmã trabalharem ficando só ela e a filha em casa, então a criança acaba vendo só 

coisas de adulto, o que acaba melhorando um pouco isso é a presença de outras crianças 

na vizinhança, o que ela acredita deixar a filha mais animada, acha que é importante ter 

mais pessoas para brincar com a filha além dela mesma, mostrando que neste caso as 

pessoas da vizinhança acabam sendo consideradas importantes a ponto de suprirem a 

falta de outras crianças na família.  

O padrão sócio-econômico traz diferenças importantes nos padrões familiares, 

Fonseca (2005) coloca que “as condições objetivas de vida levam as pessoas a olharem 

para o mundo de um ângulo ou de outro”. Fonseca apud Duarte nos fala que a família 
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tem peso em todas as camadas da população brasileira, no entanto, significa coisas 

diferentes dependendo da categoria social.  

Enquanto para pessoas da elite, prevalece a família como linhagem 

(pessoas orgulhosas de seu patrimônio), que mantêm entre elas um 

espírito corporativista, as camadas médias abraçam em espírito e em 

prática a família nuclear, identificada com a modernidade. Para os 

grupos populares o conceito de família está ancorado nas atividades 

domésticas do dia-a-dia e nas redes de ajuda mútua. (FONSECA, 

2005, p.51) 

De acordo com tal visão, a depender da categoria social muda a forma com que 

se enxerga a família e quem faz parte da mesma, sendo para as classes populares algo 

mais ampliado do que na visão das classes médias e da elite, e essa ampliação abarca 

pessoas da comunidade que as ajudam no dia-a-dia, dividem um quintal, cuidam uns 

dos filhos dos outros, levam para escola, entre outras atividades. No caso, em não 

havendo irmãos e/ou outros familiares de idade semelhante, são as crianças da 

vizinhança que vão cumprir o papel destes nas brincadeiras infantis, visto que por mais 

que um adulto brinque com a criança, como a própria mãe relatou brincar, a brincadeira 

sempre será diferente da que ocorre entre crianças apenas. A preocupação com as 

brincadeiras entre as crianças também denota que é dada importância a esta atividade 

para o desenvolvimento destas, o que indubitavelmente é bastante benéfico para as 

mesmas.  

Outra participante relatou ter uma família grande, e que esta era muito 

importante para o desenvolvimento do seu filho, pois, todos mostravam muito carinho 

por ele, além da criança aprender bastante com eles e ficar mais animada também. 

Uma das mães disse também achar a família muito importante, assim como a 

outra colega disse que “a família é a base de tudo”, e citou a importância do vínculo de 

seus filhos com o marido, que este brinca muito com as crianças, quando ele chega do 

trabalho a filha já sorri (este é o esposo que mais participa dos cuidados gerais da 

criança). 

A família, portanto, foi considerada importante por todas as entrevistadas, sendo 

ressaltado o papel do afeto e do carinho recebido por familiares para o bom 

desenvolvimento do filho, e aprendizagem que a criança tem convivendo com estes, e 

ficou demonstrado que dentro do que chamam família podem estar pessoas da 

comunidade que desempenham algum tipo de função familiar. Outra coisa importante 
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levantada é o fato de a criança aprender também por imitação do que vê os que estão a 

sua volta fazer, esta é uma questão relevante e interessante que as mães tenham 

consciência disso, uma vez que isso remete a pensar em que exemplos estão dando aos 

filhos, que padrão de comportamento estão tendo. Tal dado não foi levantado 

exatamente como acabo de abordar, mas pode-se fazer essa ampliação.  

Dentro das narrativas já foi falado um pouco sobre o papel materno, atuação dos 

pais dentro das atividades para com os filhos, a divisão sexual do trabalho dentro da 

família relativa a tais cuidados, a ajuda recebida pela mãe de outros familiares bem 

como os incentivos e críticas auferidos também por familiares, ou seja, a família é 

contexto maior onde tudo isso ocorre, todas estas atividades são exercidas dentro desta 

instituição, ficando claro a importância da mesma no contexto estudado para o 

desenvolvimento, visto de forma ampliada, das crianças em questão. 

 

3.2.2.3 Vacinação 

Todas as mães relataram achar a vacinação “algo muito importante para 

prevenir doenças”, uma delas relatou que algumas vacinas podem até não prevenir 

totalmente a doença, mas faz com que caso a pessoa venha a ter a doença esta se 

manifeste de forma mais branda. Outra ideia associada à vacinação citada por duas 

mulheres é a de sentirem-se seguras após a mesma por acreditarem que “a vacina deixa 

as crianças livres da doença”. Todas citaram que nunca tiveram problemas relativos à 

vacinação de suas crianças. 

A vacinação é uma das medidas de proteção à saúde mais aceita pela população, 

havendo altos índices de vacinação na população infantil. Para as participantes da 

pesquisa esta significa a prevenção de doenças, a crença neste efeito da vacinação é tão 

forte que dizem que após vacinar os filhos se sentem seguras de que estes não ficarão 

doentes. Importante salientar em nenhum dos casos houve reações adversas importantes 

após a vacinação, fato que poderia fazer com que estas mães reconsiderassem tal 

prática.   

 

3.2.2.4 Higiene infantil 

A higiene foi citada por uma das participantes como “importante por trazer 

saúde e bem estar, evitando doenças”. Outra falou que “deixar a criança limpa e 

também os alimentos evita o risco de pegar bactérias e vermes”, disse que está “sempre 

lavando as mãos da filha por que está esta sempre colocando-as na boca”. Uma 
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terceira mãe disse ser importante a higiene do bebê, dos alimentos e da casa para a 

prevenção de doenças, mas ressalta que ao mesmo tempo “a criança deve ter contato 

com certas sujidades para criarem imunidade”. Após esta última fala questionei-as se 

criança deveria estar sempre limpa e as mães das duas primeiras falas disseram que sim, 

e esta última falou que com relação às eliminações (troca de fralda por urina e 

evacuação) sim, mas que uma sujeirinha por exemplo no chão era importante para 

desenvolver imunidade; voltei a perguntar as duas primeiras sobre o que achavam da 

fala da colega e estas concordaram, uma dizendo que até já tinha ouvido sobre isto na 

televisão (Dr. Bactéria) e a outra justificando que por mais que se limpe tudo, sempre 

vai ter alguma sujeira em algum lugar  onde a criança terá contato.   

As respostas mostram que as participantes fazem uma associação importante 

entre higiene e saúde/prevenção de doenças, não se limitando a falar apenas da higiene 

corporal; elas inseriram nas falas também a higiene do ambiente e dos alimentos. 

A mãe que apresenta maior desenvoltura ao falar e maior busca por informação 

ressaltou a importância da criança adquirir imunidade por meio do contato com algumas 

sujidades, deixando claro que o corpo deve estar livre das excreções (urina e fezes), mas 

que um pouco de sujeira do ambiente não faria mal as crianças, trazendo até mesmo  

benefícios. Ao passo que esta mulher fez este discurso as demais ao serem questionadas 

sobre o mesmo concordaram, e uma ainda mostrou o quanto a mídia também exerce 

influência no dia-a-dia dos cuidados, ressaltando que o que a colega acabava de dizer 

tanto era verdade como havia assistido uma reportagem sobre o assunto em um 

programa televisivo.  

Rodrigues (1979) ao tratar da higiene, coloca que esta é uma noção presente em 

todas as culturas, e nesta noção percebemos bem a oposição entre natureza e cultura, 

uma vez que dentro da primeira teríamos, por exemplo, as eliminações corporais, e 

intervindo sobre estas temos a cultura ditando o como afastar e controlar tais 

eliminações. O mesmo autor coloca que a experiência do corpo é modificada pela 

cultura. Para as mães do estudo a boa higiene de seus filhos é um dos sinônimos de um 

bom cuidado materno. 

Em relação à experiência dos primeiros banhos do bebê duas mães citaram que 

“o primeiro banho foi dado por enfermeiras no hospital” que além de executar o 

banho, orientaram como elas deviam fazê-lo. Estas mães mesmo tendo sido orientadas 

na maternidade tiveram dificuldade ao chegar em suas casas, uma delas foi ajudada pela 

vizinha e disse que sua “maior dificuldade era virar a criança para lavar as costas e o 
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medo de movimentar pescoço e cabeça”; a outra mãe recebeu ajuda da tia do esposo 

que deu o banho no bebê por mais ou menos uma semana e a justificativa para não 

conseguir fazer sozinha também foi o medo de manipular a criança, alega que era muito 

“molinho” e não sentia firmeza na mão. Ambas as mães também se justificaram dizendo 

que nunca tinham manipulado um bebê tão pequeno, uma chega a dizer que após dar 

seus primeiros banhos saía com a impressão de que a filha não havia ficado muito 

limpa, e que com 15 dias descobriu uma sujeira (“negocinho peguento”) no joelho da 

criança que julgou ser alguma sujeira do parto que só com 15 dias ela foi perceber o que 

a fez pensar que realmente não estava dando banho direito na filha. 

A terceira mãe disse que o primeiro banho foi dado por ela e pelo marido ainda 

na maternidade, refere que estava muito frio no dia e a enfermeira disse para dar o 

banho quando já estivessem em casa, quando seu esposo chegou não concordou com 

aquilo e foram os dois dar o banho, também esta fala do “medo de machucar, de deixar 

o bebê cair por ser muito molinho”, e disse que se mantiveram os dois dando o banho 

juntos nos primeiros dias de vida da criança e que depois não tiveram mais dificuldades. 

O banho de um recém-nascido foi um dos cuidados maternos considerados mais 

difíceis pelas mães, um dos que mais tiveram dificuldades em realizar, onde receberam 

mais ajuda na execução, havendo mãe que levou dias para iniciar ela própria a prática 

deste, o qual era realizado por uma familiar, mostrando ai uma das funções que a 

família exerce neste momento de início de um novo papel social, aqueles que têm mais 

experiência, que já passaram por esta situação anteriormente se oferecem para ajudar, 

para realizar alguns cuidados. 

Importante lembrar que em outra passagem dos resultados o banho do bebê foi 

citado como um dos cuidados que não seria para homem fazer devido à fragilidade da 

criança, e que esses não teriam a habilidade e a delicadeza necessárias para tal 

manipulação demonstrando um pré-conceito importante. Retomo tal assunto por que 

julgo que este fica melhor ressaltado através da fala de dificuldade que elas próprias, 

mulheres, referem ter tido. Tiveram dificuldade e medo pelo mesmo motivo que as 

fizeram classificar tal cuidado como algo a não ser feito por homens.  

Apesar da dificuldade e do medo, a necessidade de cuidar do filho as levou a 

irem realizando tal tarefa e com o passar do tempo e aquisição de prática, tais problemas 

foram sanados, o que da mesma forma aconteceria com os homens caso praticassem tal 

ato. 



 74 

Assim como no manejo da amamentação as enfermeiras do serviço hospitalar 

onde o parto ocorreu foram lembradas como orientadoras de tal cuidado, mostrando 

como o mesmo deveria ocorrer de maneira prática, elas próprias realizando o banho da 

criança para que as mães pudessem ver como este deve ser feito. Entretanto houve uma 

fala de discordância de uma orientação dada por funcionário do hospital que orientou 

que os pais deixassem o banho para ser dado na residência devido ao frio, visto que já 

teriam alta hospitalar. Como não concordaram com tal orientação, os pais do bebê 

deram o banho ainda dentro do hospital, o que mostra a não passividade e a autonomia 

dos mesmos que não aceitaram pacientemente uma orientação da qual discordaram por 

não verem fundamento na mesma. 

A mãe cuja tia do esposo foi quem deu os primeiros banhos do filho, também 

contou com esta tia para o cuidado com o coto umbilical do bebê, disse que a tia até  

quis ensiná-la, mas “não quis fazer por ter medo e achar que parecia que estava solto”, 

e se refere aos cuidados realizados como tratamento de uma doença (“ela curou o 

umbiguinho dele para mim”). É interessante que apesar de delegar a outro o cuidado, 

ela coloca que este foi feito conforme lhe havia sido orientado no hospital, com álcool 

70% e cotonete, pois pela tia seria colocado moeda e fita no local e justifica que a 

mesma queria fazer isso dizendo que ela era “das antigas”. Esta mulher também conta 

que um dia à noite ela e o esposo saíram desesperados para um hospital da região 

porque o umbigo estava sangrando, e que lá orientaram ser normal, que às vezes uma 

veia se rompia. 

Outra mãe disse ter tido um grande problema com o coto umbilical da filha que 

com mais ou menos um mês não havia caído ainda, refere que quando passou a filha 

pela primeira consulta, já achava que o umbigo estava inflamado, mas que o médico 

disse que logo cicatrizaria, diz não culpá-lo porque no dia este estava com muita gente 

para atender. Só por volta de um mês foi passar a filha na UBS por uma dor de ouvido e 

aproveitou para falar com a enfermeira sobre o umbigo, diz que esta ficou desesperada e 

chamou o médico que prescreveu antibióticos e a cauterização umbilical.  

A última mãe refere que limpava o umbigo como orientado no hospital e que 

caiu em torno de dez dias, mas revela que colocou uma fita de pano enrolada e colocava 

a roupa da criança por cima. 

O cuidado com o coto umbilical também é um cuidado que as mães consideram 

difícil de ser realizado, tem medo de mexer no mesmo devido sua aparência e por medo 

de machucarem a criança durante sua manipulação. Tal medo e dificuldade fizeram com 
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que uma mãe recorresse à rede de apoio familiar (a mesma tia que realizava o banho já 

procedia o cuidado com o coto umbilical após este). Interessante notar que apesar de 

recorrer a uma tia para fazer por ela o cuidado, exigiu que este fosse feito conforme as 

orientações recebidas no hospital sobre como este deveria ser feito, mostrando que a 

mulher mesmo não tendo coragem de realizar uma determinada ação para com seu filho 

pode recorrer a um familiar, mas tem a autonomia de escolher como o mesmo deve ser 

feito por tal familiar, não deixando totalmente a cargo deste realizar o cuidado como 

desejar.  

Por outro lado outra mãe estava certa de que havia algo errado com o coto 

umbilical de sua filha, mas ao ouvir um profissional dizer que este não apresentava 

problema, mesmo tendo percebido que o profissional não examinou o local com a 

atenção devida, seguiu a orientação profissional e só quando da ida a UBS por outra 

queixa é que o local foi avaliado e recebeu o tratamento devido. 

A terceira mãe apesar de realizar o cuidado como orientado pelos profissionais, 

recorreu também a uma prática tradicional. 

Fica claro através dos relatos acima que os cuidados que trazem mais 

dificuldades e medos são os mais facilmente influenciados por terceiros, por práticas 

tradicionais e populares além das próprias orientações de profissionais.   

Relativo à higiene oral as mães relataram que limpavam a boca dos bebês com 

uma fraldinha molhada, sendo que uma destas já havia passado a limpar com escova por 

orientação em consulta, pois o dente estava ficando escuro devido uso do sulfato 

ferroso, a outra ainda não havia iniciado o uso da escova embora a filha já tivesse cinco 

dentes, e ao saber da outra que já fazia ficou interessada em saber se já era para ter 

iniciado o mesmo processo. Uma das mães nunca tinha limpado a boca da criança como 

as demais disseram que faziam e se mostrou bastante preocupada em não ter feito nada 

até o momento, mas a criança ainda não possuía dentes. 

Interessante neste tópico discutir que pelas narrativas foi possível depreender 

que algumas orientações são dadas na ocorrência de queixas específicas sobre o assunto, 

e que por vezes quando essas não ocorrem ou não são explicitadas a orientação pode 

não acontecer, como na questão acima onde apenas uma mãe havia recebido uma 

orientação pois fez uma pergunta durante uma consulta, as demais deveriam receber o 

mesmo tipo de orientação e no entanto esta passou desapercebida. 
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Saber que não realizava um cuidado que as demais já executavam deixou uma 

das mães bastante preocupada, mostrando mais uma vez a questão da comparação, 

competitividade e a vontade desta mãe de fazer tudo conforme acredita ser melhor. 

Os profissionais devem se atentar para que as orientações sejam dadas 

adequadamente em seu período correspondente para não ocorrer falhas como orientar 

sobre determinado cuidado apenas quando da presença de queixa referente ao mesmo, 

quando na realidade este deve ser orientado a todos com a finalidade de promoção da 

saúde. 

 

   

3.2.2.5 Antropometria: a importância de pesar e medir 

Uma mãe disse que “a importância de se pesar e medir a criança é saber se ela 

está crescendo”, e disse que sua “preocupação maior era com a cabeça” por já ter 

ouvido falar de uma doença em que a cabeça da criança fica muito grande e por ter 

escutado comentários de que sua filha tinha uma cabeça grande. Esta aproveita para 

colocar que alguns profissionais se esqueciam de fazer todas as medidas durante a 

consulta e que não escreviam os dados na caderneta de vacinação. Ressaltou que 

também que não se preocupava tanto com o peso porque apesar de a filha estar gordinha 

esta estava sendo “amamentada apenas com leite materno e que este não ia deixar a 

criança obesa”. 

Outra mãe fala sobre ver se a criança esta crescendo, e refere que “o aumento de 

um mês para outro significa que está tudo normal” e que se tiver algo anormal o 

profissional vai lhe dizer. Relata serem importantes as medidas também por que é 

necessário sabê-las quando vai levar a criança em outro serviço devido cálculo de 

dosagem de medicamentos, o que faz com que médicos sempre perguntem as mães o 

peso atual do filho. Esta mãe também ressalta que “alguns profissionais não anotavam 

na caderneta de vacina as medidas do filho”. 

Uma das mães disse ser importante porque é um controle que ela deve ter, pois, 

se preocupa com o peso do filho, uma vez que este “mama bem, mas come pouca 

comida e, portanto tem medo que ele fique desnutrido” o que segundo ela pode levar a 

criança a morte ou fazê-la ter problemas de saúde. Também coloca a importância de se 

avaliar se houve aumento de um mês para outro, associando tal aumento como algo 

positivo. 
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As medidas de antropometria são consideradas importantes para as mães, na 

UBS onde foi feito o estudo sempre ocorreram grupos de pesagem, e este sempre foi o 

grupo de maior sucesso comparecendo um bom número de mães para pesar suas 

crianças. Com freqüência as próprias mães perguntam sobre quando haverá novo grupo, 

em tal grupo as crianças são pesadas e sua estatura é medida e as mães são informadas 

se tais medidas estão dentro dos valores normais para idade e são orientadas quando há 

algum problema nas mesmas. É intrigante o interesse demonstrado por esta temática 

uma vez que outros grupos não despertam o mesmo interesse destas mulheres. 

Na população estudada fica claro que as medidas são consideradas importantes 

porque servem de parâmetro para saber se a criança está bem de saúde, estar crescendo 

e engordando para as mães entrevistadas denotam que a saúde da criança está boa, que 

está tudo dentro do normal com o filho. 

Uma participante relata não se preocupar tanto com o peso e sim com o tamanho 

da cabeça, o qual sempre esteve dentro da normalidade, mas comentários ouvidos de 

terceiros de que a filha tinha cabeça grande a deixou insegura e com medo de algum 

problema, o que mostra o quanto em algumas situações os comentários ouvidos podem 

exercer influência sobre a pessoa. 

Outro relato interessante foi o da mãe que apesar de saber que a filha estava um 

pouco acima do peso, disse não se preocupar com isso por saber que a filha estava 

apenas em aleitamento materno e acreditar que leite materno era uma prática saudável e 

não faria mal, não deixaria sua filha obesa. 

Foi bastante ressaltado o fato de alguns profissionais não anotarem os dados 

obtidos nas medidas antropométricas na caderneta de saúde da criança. Um 

procedimento simples como a anotação destes dados na caderneta e nos respectivos 

gráficos foi lembrado pelas mães como um diferencial de alguns profissionais, acredito 

que até pela importância dada por estas aos dados de antropometria, pois uma vez que 

estes são considerados importantes pelas mães e havendo um local onde eles possam ser 

registrados, o ideal para elas é que realmente sejam registrados, além disso, uma 

participante lembrou que a informação sobre o peso da criança é solicitada quando da 

ida em outro serviço para cálculo da dosagem da medicação que a criança deverá tomar. 

 

3.2.2.6 Cuidados que tiveram mais dificuldades 

O cuidado com umbigo, com o ouvido, com a “moleira” e o banho foi citado 

pelas três mães como coisas que tinham medo de realizar. Uma justificou ter medo de 
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limpar o ouvido por terem lhe dito que a haste do cotonete® não poder ser introduzida 

no ouvido o que a deixava receosa de fazer errado e ela entrar; outra justificou o medo 

por sua mãe dizer que “o ouvido de seus filhos sempre estouravam” e refere que esta 

“tratava dos mesmos com leite de peito e arruda”, mas diz que nunca fez isto, que a 

mãe fazia porque não tinha fácil acesso ao serviço de saúde, ela já usa remédio prescrito 

por um profissional, devido a esse medo colocava algodão no ouvido da filha na hora do 

banho no princípio, depois de algum tempo começou a dar banho sem se utilizar deste 

artifício. 

Duas falaram do medo ao introduzir novos alimentos no momento do desmame, 

uma delas disse que como a criança havia sido alimentada somente com leite materno 

até seis meses, teve receio de que passasse mal ao comer outros alimentos; a outra falou 

que tinha medo ter estar dando quantidade de comida inadequada (muito ou pouca 

comida). 

Uma das mães disse que agora esta tendo dificuldades com o desenvolvimento 

do filho, acha que ele já devia engatinhar e andar, ao que eu e as demais participantes 

falamos que precisa estimular a criança, colocar nas posições, ajudar o bebê; ela nos 

revelou que “achava que de uma hora para outra a criança levantava e andava”.   

O medo com a “moleira” foi justificado como sendo devido terem ouvido falar 

que “era apenas uma pelinha, que era aberto, que o cérebro estava em baixo”, então 

tinham “medo na hora do banho, de mexer para lavar a cabeça, de bater, de afundar” 

ao manipularem, uma das mulheres disse que sentia a mesma pulsar. 

 O medo que as participantes do estudo referiram de realizar determinados 

cuidados provem de comentários que ouviram outras pessoas dizerem, inclusive 

havendo exemplos de situações ocorridas com familiares, o que mais uma vez mostra 

que no dia-a-dia as nossas ações podem ser influenciadas pelos que estão ao nosso 

redor, pelo que ouvimos falar no cotidiano. 

 Interessante a fala de uma das mulheres que justificou o fato de sua mãe fazer 

uso de arruda e leite materno em infecções de ouvido como alternativa a falta de 

serviços de saúde na época e no local em que moravam. É intrigante o fato de que esta 

mulher é a mesma que utilizou faixa de pano no coto umbilical da criança, o que 

demonstra que determinados cuidados tradicionais são mantidos independentemente de 

haver assistência de saúde enquanto outros são considerados como alternativa quando 

essa assistência é escassa. 
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 Determinadas partes do corpo são popularmente consideradas mais importantes 

e passíveis de maiores riscos na ocorrência de acidentes, é o que ocorre aqui no estudo 

com o coto umbilical, o ouvido e a moleira e/ou cabeça. Importante aos profissionais 

esclarecerem os riscos envolvidos com estes, mas de forma que a cautela que as mães 

devem ter não se torne medo e empecilho em manipulá-los quando necessário.    

 Mais uma vez a questão do desenvolvimento infantil foi colocada, e a pessoa 

que a colocou nos revelou que achava que algumas habilidades da criança se 

desenvolveriam de uma hora para outra, o que como já dito anteriormente fica como 

alerta aos profissionais sobre a orientação relativa ao desenvolvimento, suas fases e a 

necessidade de estimulação por parte dos cuidadores.  

 

3.2.2.7 Situações de maior estresse durante o cuidado 

Uma mãe falou que o que a deixa mais nervosa é a filha cair e bater a cabeça, e 

revela “um cuidado maior com a cabeça” como algo mais perigoso ao dizer “tudo 

menos a cabeça”. Outra mãe também falou de queda, e de quando tem que dar algum 

remédio ou fazer inalação e a filha não aceita, fica muito nervosa porque sabe que é 

necessário e a criança não quer, tem dificuldade de fazê-la aceitar. Outra citou que fica 

nervosa porque vê que “pelezinha do piu piu do filho não abre”, e quando está dando 

inalação para o filho e vê que a criança não está apresentando melhora. 

As respostas sobre situações de maior estresse remetem a circunstâncias que 

trazem algum perigo/risco para a criança, seja por acidentes, sendo mais uma vez 

ressaltado o medo relativo à cabeça como órgão vital; por ineficácia de alguma medida 

terapêutica ou não conseguir instituir a medida terapêutica recomendada, ambos podem 

trazer uma piora de um quadro doentio e/ou complicações ao mesmo. 

 Houve uma resposta na qual a mãe demonstra certa ansiedade quanto à 

exposição da glande do filho, neste caso a mãe já havia sido orientada quanto a possível 

demora da ocorrência da exposição e quanto as medidas que poderia tomar para ajudar 

neste processo, mesmo tendo recebido tais orientações manteve-se ansiosa pela 

resolução do problema apesar deste não estar acarretando nenhum prejuízo/queixa em 

seu filho. 

 

3.2.2.8 Acidentes na infância 

Todas as mães citaram a queda como o acidente que suas crianças já tinham 

sofrido. Duas mães revelaram que não achavam que a criança cairia por serem bebês 
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pequenos, uma delas tinha três meses quando da primeira queda e a mãe se justifica 

dizendo que “se tivesse pelo menos cinco meses teria colocado um travesseiro para 

impedir uma possível queda”. 

Outras duas relataram que colocavam o berço encostado na cama delas achando 

que isso impediria a queda, no entanto, os bebês conseguiam empurrar o berço, que tem 

rodinhas, ao se movimentarem e com isso caíram. 

Houve um relato de queda no banheiro, a mãe colocava a banheiro em cima do 

vaso sanitário para dar o banho e acabou escorregando com o bebê no colo caindo os 

dois no banheiro.  

Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher de 2006 

(BRASIL, 2009) 81% dos acidentes sofridos pelas crianças estudadas consistiram em 

quedas, mostrando a importância de tal evento para saúde da criança.  No estudo aqui 

apresentado, todas as crianças sofreram quedas, o importante deste tópico é que algumas 

das mesmas ocorreram por motivos que são passíveis de orientação por parte dos 

profissionais. A crença de que bebês menores não caem ou de que colocar alguns 

obstáculos como travesseiros ou encostar algum móvel ao local onde a criança está 

dormindo deve ser trabalhada nos atendimentos para evitar quedas. As mães devem ser 

orientadas de que mesmo no caso de bebês que ainda não rolam na cama, alguns 

movimentos que estes fazem são suficientes para que aos poucos saiam do local em que 

estão, escorreguem ou empurrem determinados obstáculos e acabem caindo. 

 

3.2.3. Serviço de saúde: um lugar para estimular o cuidado materno 

Como vimos, o presente trabalho teve como local de estudo uma UBS que 

trabalha com a ESF, a qual é considerada estratégia prioritária para reorganização da 

atenção básica de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. 

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 

no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2007, 

p. 12). 

A UBS funciona como a porta de entrada do sistema de saúde e deve através de 

suas ações ter condições de dar solução efetiva a mais de 85% dos problemas de saúde 

da população atendida. Quando da não possibilidade de resolução dos problemas por 

parte da ESF, outras esferas do sistema de saúde devem ser acionados por meio do que é  
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chamado referência e contra-referência, com encaminhamentos da equipe de saúde da 

família tanto para atendimentos especializados, quanto para serviços de urgência e 

emergência. 

 Ao se falar em reorganização da atenção básica fala-se no sentido de que a ESF 

visa operar a mudança do modelo assistencial que vigorava anteriormente, no qual os 

atendimentos prestados pelas UBS ocorriam por demanda espontânea do usuário 

geralmente na ocorrência de algum problema de saúde, era focado no indivíduo, com 

uma atuação médico centrada, de forma esporádica, sem vínculo e continuidade. Na 

ESF a ideia é que haja uma maior aproximação da equipe de saúde com os usuários, 

com a construção de vínculo entre estes, continuidade nos atendimentos, a família passa 

a ser o foco de atuação das equipes, a qual deve estar baseada em um maior 

conhecimento da realidade local destes usuários, bem como de suas necessidades de 

saúde, conhecimentos estes que embasarão as atividades profissionais de forma a 

prestarem um cuidado mais abrangente, de forma integral e equânime. 

A equipe de Saúde de Família é composta por um médico(a), um enfermeiro(a), 

dois auxiliares de enfermagem, cinco ou seis ACS. O agente comunitário de saúde 

como já dito anteriormente oportuniza essa maior aproximação da equipe com a 

comunidade uma vez que faz parte da mesma, conhece bem a realidade local, e visita 

mensalmente as famílias de sua área de abrangência trazendo informações importantes 

coletadas em tais visitas para os outros membros da equipe, que conforme a necessidade 

planejarão ações para responderem aos problemas levantados. Ribeiro e cols colocam 

que “a visita domiciliar (do ACS) representa facilitador do acesso aos serviços e de 

adesão ao PSF” (RIBEIRO, 2010, p. 525), tal constatação se deu porque em sua 

pesquisa sobre avaliação de um serviço de saúde por usuários, encontraram que os que 

não recebiam visitas de ACS tiveram menor acesso a distribuição de medicamentos e 

menor lembrança do nome do profissional consultante, mostrando aí o quanto tal 

membro da equipe reforça a ligação da comunidade com o serviço e com os membros 

da equipe de profissionais de saúde. 

A equipe de saúde da família deve trabalhar de forma integrada havendo 

momentos em que todos possam estar juntos para trocarem informações, planejarem as 

ações para resolução de problemas encontrados. O espaço onde isso comumente ocorre 

é a chamada reunião de equipe, período normalmente de uma hora onde os profissionais 

de cada equipe se reúnem diariamente para discussão de casos e planejamentos gerais 

de suas ações. Cada participante da equipe deve ter uma atuação integrada aos demais, 



 82 

sem valorização excessiva de uma categoria profissional frente às outras, visto que a 

ideia é uma mudança paradigmática na qual se almeja passar de um modelo assistencial 

médico centrado para um trabalho em equipe, envolvendo outros atores e outros saberes 

para assim aumentar a capacidade de atuação do sistema de saúde e dar maior 

abrangência aos cuidados prestados. 

Dentre as características do processo de trabalho em Saúde da Família elencadas 

pela Política Nacional da Atenção Básica estão: “trabalho interdisciplinar e em equipe, 

integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações (BRASIL, 2007, p. 

28)”, e tal texto ainda ressalta a importância da “valorização dos diversos saberes e 

práticas na perspectiva de uma abordagem integral e resolutiva, possibilitando a 

criação de vínculos de confiança com ética, compromisso e respeito (BRASIL, 2007, p. 

28).” 

O trabalho em equipe deve envolver o diálogo, a troca de informações, o 

planejamento em conjunto das ações visando à resolução dos problemas, a utilização 

dos saberes da equipe multiprofissional não de forma isolada, cada um atuando 

conforme sua especificidade sem interação, compartilhamento e troca com os demais, e 

sim de uma forma mais ampla que contemple a abertura e a valorização dos 

conhecimentos dos diferentes profissionais maximizando o potencial de ação e 

passando assim de multiprofissional a interdisciplinar.  

Cada profissional como já mencionado possui sua especificidade devido ter sido 

formado e/ou capacitado para atuar em uma área específica do conhecimento, porém 

quando profissionais atuam com a perspectiva de um trabalho em equipe, seja qual for a 

área de conhecimento/ atuação de cada um, todos deverão minimamente apresentar um 

discurso uniforme acerca de algumas questões gerais do trabalho realizado em conjunto, 

ou seja, se as consultas de enfermagem e médicas são realizadas de forma intercalada, 

ambos os profissionais atendem as mesmas mães e crianças, espera-se que os mesmos 

tenham os mesmos discursos relativos ao que se deve orientar a estas mães sobre as 

questões importantes trabalhadas em seus atendimentos, até por que  todos os 

atendimentos realizados na ESF seguem rotinas e protocolos estabelecidos pelas 

Secretarias de Saúde e pelo Ministério da Saúde, boa parte dos quais são dirigidos à 

equipe, e outros são feitos para cada categoria profissional, abordando questões 

específicas, mas a filosofia, as recomendações gerais são as mesmas. 

Dentre as atividades realizadas pela ESF existem algumas consideradas 

prioritárias que seriam: o atendimento a diabéticos e hipertensos, a gestantes, portadores 
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de tuberculose e hanseníase e o atendimento as crianças, foco deste estudo. A seguir 

serão apresentadas questões apreendidas da pesquisa relacionadas ao serviço de saúde e 

seu processo de trabalho. 

Ao serem questionadas sobre o local onde recebiam orientações sobre o cuidado 

dos filhos todas disseram ser da UBS. Perguntamos se além da UBS já tinham recorrido 

a livros e revistas, três disseram que sim, uma disse que não, mas que uma prima lia 

algumas coisas e falava para ela, e outra disse nunca ter lido nada. Questionadas sobre 

terem gostado do que leram, disseram que gostaram e uma disse ter ficado mais 

apavorada, pois segundo ela, em alguns aspectos estes meios de informação lhe 

orientam, mas em outros causam mais dúvida e ansiedade pois “fica imaginando se o 

filho tem os problemas comentados na revista/livro”. 

Esta pesquisa foi realizada com mulheres assíduas ao serviço de saúde, e as 

mesmas demonstram pelas respostas que este serve como orientador do cuidado com os 

filhos, sendo deste que recebem a maior carga de orientações quanto a tais cuidados. 

Assim como houve alusão a mídia televisiva relativa a um dos tópicos 

questionados mostrando que esta exerce influência sobre os conhecimentos, ideias e 

crenças de tais mães, a mídia impressa via livros e revistas também é utilizada pela 

maior parte das mulheres para obter e/ou complementar informações sobre o cuidado 

dos filhos, no entanto, determinadas leituras acabam por gerar mais ansiedade em 

algumas mães, como relatado no grupo, pois alguns problemas abordados nestas mídias 

podem ser excessivamente e/ou desnecessariamente considerados por elas, que se 

preocupam em saber se os filhos não possuem o problema abordado.  

Ao serem perguntadas sobre terem recebido alguma orientação com a qual não 

concordaram uma falou sobre ter sido orientada por uma médica a dar um analgésico 

com açúcar para a filha devido o remédio ser amargo. Outra falou que não é que 

discordasse da orientação, mas que estava achando difícil diminuir a alimentação da 

filha que estava acima do peso normal para a idade. As demais disseram não haver nada 

do que tivessem discordado. 

Foi citado pelas participantes em mais de uma ocasião divergências entre 

serviços de saúde diferentes e entre profissionais de um mesmo serviço. 

Houve duas queixas de que na UBS a criança foi encaminhada para ser atendida 

na AMA de referência, em um caso devido falta de vaga para atendimento médico 

naquele momento e outro devido avaliação médica indicar necessidade de atendimento 

por um serviço de maior complexidade. Nos dois casos o profissional que atendeu as 
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crianças na AMA reclamou do encaminhamento, uma dizendo que a criança era muito 

pequena para ser atendida em um local como aquele correndo mais riscos de pegar 

alguma doença, e no outro caso o profissional questionou a conduta de seu colega de 

profissão dizendo que ela não sabia o que era determinada doença, porque o quadro 

apresentado pela criança em nada se parecia com a suspeita de  doença levantada. 

Os relatos acima indicam falhas na integração dos diversos serviços do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual como o próprio nome diz, é um sistema, e os 

estabelecimentos de saúde pública que fazem parte dele devem funcionar de maneira 

integrada, ampliando assim o escopo de ação do setor saúde. A UBS por trabalhar com 

atendimentos com hora marcada e na perspectiva de acompanhamento rotineiro do 

estado de saúde da população de sua área de abrangência, não consegue dar conta de 

todas as procuras por atendimentos eventuais, sem hora marcada, que ocorrem a cada 

dia de trabalho. Cada procura desta, como já dito em outro momento, é avaliada por um 

enfermeiro que orienta o usuário de acordo com o que pode ser feito no seu caso, e uma 

possibilidade quando há necessidade de atendimento, mas não há vaga na UBS e não ser 

algo que possa aguardar vaga de atendimento com hora marcada, é ocorrer o 

direcionamento do usuário para a AMA de referência, a qual esta estruturada para 

prestar atendimentos como um pronto-atendimento, sem hora marcada. 

Infelizmente são freqüentes as reclamações de usuários relativos a queixas que 

ouvem dos profissionais das AMAs sobre terem sido direcionados para lá, a alegação é 

a de que  são direcionados para eles atendimentos/queixas que poderiam ser resolvidas 

na UBS, no entanto, o motivo do encaminhamento nem sempre é a complexidade do 

caso, e sim a capacidade estrutural da unidade para o atendimento, a pouca quantidade 

de vaga para  uma demanda espontânea que costuma ser em torno de vinte a trinta casos 

por dia, sendo que houve épocas em que chegava a números até superiores a cinqüenta 

procuras em um dia, mas com uma reorganização dentro do serviço e o direcionamento 

às AMAs a população pouco a pouco foi mudando o perfil de procura pela unidade. 

Quanto ao questionamento feito por um profissional frente a uma conduta 

realizada por uma colega de profissão, chegando a questionar o próprio conhecimento 

desta, configura uma situação ainda pior do que a relatada acima, havendo até mesmo 

um desrespeito e uma postura antiética. Para o usuário este tipo de comportamento pode 

gerar uma desconfiança no serviço, abalar o vínculo construído quando este ainda não 

for bem estruturado. Ninguém é obrigado a concordar com o que o outro pensa e diz, 
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mas um mínimo de respeito com relação às diferenças é bem vindo em todas as esferas 

da vida cotidiana. 

Ocorreu também divergência dentro da própria UBS quanto a um procedimento 

indicado por uma enfermeira que outra ao atender a criança disse não ser coisa a ser 

feita ali devido ao risco de contaminação. 

Se já é desagradável uma discordância de conduta de profissionais de serviços 

diferentes, pior ainda quando a mesma ocorre com profissionais de um mesmo ambiente 

de trabalho. Percebe-se que quando o usuário já possui uma vinculação importante com 

sua equipe, ou pelo menos com algum profissional da mesma, o que prevalecerá será a 

opinião/orientação deste.  

A maior parte dos atendimentos/procedimentos ocorridos na ESF são realizados 

pelas equipes para a sua população específica, de sua área de abrangência, no entanto, 

alguns atendimentos e ou procedimentos são realizados por escalas de trabalho, ou por 

profissionais que ficam responsáveis por uma determinada área dentro da unidade como 

um todo, um exemplo são os atendimentos do Acolhimento, onde em cada dia da 

semana tem um enfermeiro escalado para prestar o atendimento a quem procura o 

serviço sendo o usuário da sua área ou não. Ocorre por vezes de alguns pacientes 

conhecendo o dia que a enfermeira de sua equipe está no acolhimento procurar o 

atendimento no dia da mesma, mas como nem sempre isso é possível, ocorre de apesar 

de já ter sido atendido por outra profissional o mesmo ainda assim procurar pela pessoa 

com quem já possui vínculo para se certificar de condutas orientadas. Tal ocorrência 

demonstra um lado positivo do trabalho do profissional, mostrando que o vínculo entre 

ele e usuário esta sendo construído efetivamente como é preconizado pelos próprios 

princípios da ESF, mas também requer do profissional um cuidado para que não 

desrespeite o trabalho do outro colega envolvido, não o desautorize. 

 Há duas questões importantes a serem lembradas quanto ao trabalho em equipe, 

as orientações de cada profissional devem seguir uma mesma lógica fundamentada 

pelos mesmos princípios e objetivos gerais, no entanto, há possibilidade de se orientar a 

mesma coisa de formas diferentes e por procedimentos diferentes, não havendo 

necessidade de explicitar diferenças neste sentido aos usuários. No entanto, não é 

admissível divergências em um serviço sobre o que pode e o que não pode ser realizado 

dentro do mesmo, isto denota uma importante falha no processo de trabalho local, pois 

todos dentro do local de trabalho devem conhecer as rotinas e procedimentos passíveis 
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de serem no mesmo realizado, mais do que um simples desacordo entre profissionais, 

isto demonstra um desconhecimento sobre a própria rotina de trabalho. 

Outro problema que as mães comentaram sem serem questionadas foi o fato de 

que alguns profissionais esquecerem ou não realizarem alguns procedimentos como 

algumas medidas (perímetro cefálico, por exemplo), e sobre a anotação dos dados da 

consulta na caderneta de vacinação dos filhos, mostrando que para elas estas medidas e 

anotações são importantes, e que vêem de melhor forma os profissionais que as 

realizam.  

Este discurso revela mais uma vez que falta uma padronização geral dos 

atendimentos realizados pelos profissionais na ESF, por mais que haja consulta de 

enfermagem e médica havendo especificidades relativas à formação profissional de cada 

um destes profissionais, alguns procedimentos são básicos e inerentes a qualquer um 

deles; aferir a pressão arterial em uma consulta de hipertenso é um procedimento que 

deve ser realizado por qualquer profissional que a realiza, assim como as medidas 

realizadas nas consultas de puericultura, fazem parte dos protocolos de atendimento da 

hipertensão e da saúde da criança, não são procedimentos específicos de uma 

determinada área do conhecimento. Obviamente que existem procedimentos específicos 

de cada categoria profissional, configurando até imperícia a realização deste por outra 

categoria, mas há principalmente na ESF muitos procedimentos que fazem parte das 

rotinas e protocolos estabelecidos para todos os membros das equipes. 

Todas as participantes do estudo são freqüentadoras assíduas do serviço de saúde 

e dizem “procurá-lo sempre que percebem que algo não está bem com o filho”, no 

entanto, ao serem perguntadas sobre a utilização de outros recursos, duas disseram que 

levam os filhos para benzer e uma que é evangélica disse que leva para orar na igreja. 

As outras duas que nunca levaram para benzer ou fazer oração disseram que apesar de 

nunca terem levado, acreditam nestas práticas e que havendo necessidade levariam os 

filhos. Três mães costumam dar chás em casa para os filhos, outras duas disseram já 

terem tentado o chá, mas não dão com freqüência porque as crianças não gostaram. 

Campos (2008) nos fala que 

O sistema de cuidados em saúde é constituído pela interação de três 

setores diferentes: tradicional, popular e profissional, de maneira que 

cada setor veicula crenças e normas específicas, legitimando 

diferentes práticas de cuidados em saúde (CAMPOS, 2008, p.73). 
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No setor tradicional estariam as práticas familiares de identificar e tratar as 

queixas de saúde, estando dentro deste setor as receitas caseiras e a automedicação. O 

setor popular abriga as formas de cura sagradas ou seculares, os curandeiros. No setor 

profissional se encontram as profissões do tratamento da saúde organizadas e 

sancionadas legalmente. 

Todas as informantes relataram se utilizar do setor profissional e do tradicional 

para solucionar queixas de saúde dos filhos; quanto ao setor popular houve quem não 

fizesse uso, mas estas disseram que não se utilizaram até o momento deste setor, mas 

que acreditam e que se houver necessidade o utilizariam. Mas para todas o setor 

profissional era o setor ao qual mais recorriam e de onde obtinham a maior parcela de 

orientações sobre o cuidado dos filhos.  

Foram questionadas quanto à forma de reconhecimento de que a criança não esta 

bem necessitando alguma intervenção, como resposta três mães disseram “perceber que 

a criança não está bem quando esta fica quieta, não quer brincar e/ou comer”. Duas 

disseram que vêem que há algo errado quando o bebê chora demais, pois são bebês que 

não costumam chorar muito.   

Duas mães falaram que ao perceber que o filho não esta bem a primeira coisa 

que fazem “é colocar o termômetro para ver se ele não esta com febre”, e estando 

levam ao serviço de saúde. Outras duas se classificaram como apavoradas, quando 

percebem algo estranho já correm para o serviço de saúde. Outra disse que costuma 

olhar para ver se não é o ouvido que esta doendo, disse que o filho é bastante saudável, 

quase não tem febre, mas quando não está bem ela dá algumas gotas de analgésico e ele 

costuma melhorar. 

Ao mesmo tempo em que estas fazem uso dos diversos setores existentes, 

tradicional, popular e profissional, ficou evidente em alguns relatos uma medicalização 

dos cuidados, havendo algumas mulheres que disseram que a qualquer menor sinal de 

anormalidade já correm para o posto ou para a AMA, ou colocam o termômetro ou dão 

umas gotinhas de analgésicos.  

Estes dados nos levam a refletir se não seríamos nós profissionais de saúde que 

estamos reproduzindo este modelo para as pessoas que atendemos. Apesar do uso de 

todos os setores pela maioria das participantes a procura pelo serviço profissional de 

saúde ou a utilização de técnicas e procedimentos deste são os mais utilizados e às vezes 

desnecessariamente, sendo que outras medidas mais simples e menos onerosas 
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poderiam resolver, o que mostra o quanto a biomedicina também exerce influência no 

cotidiano dos cuidados. 

Todas as participantes do estudo disseram que o serviço de saúde era muito 

importante para a saúde dos seus filhos, sendo ressaltado a facilidade da UBS estar 

próxima de suas residências sendo fácil o acesso em um momento de necessidade, 

falaram também da importância do acompanhamento mensal que fazem desde o 

nascimento e da vacinação. 

Elas afirmam gostar do atendimento que recebem na UBS. Uma ressaltou o fato 

de sempre ser atendida quando procura a unidade (costuma procurar diretamente por 

mim), houve reclamação apenas relativa a funcionários da recepção que segundo uma 

das mães nem sempre marcam a consulta conforme solicitado, mas que ela sempre 

conseguia resolver com a enfermeira os problemas relativos ao agendamento das 

consultas e outra mãe disse que havia alguns que não as atendiam muito bem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As mulheres que participaram deste estudo vêem a maternidade como um sonho, 

uma realização e como algo para o qual devem se dedicar integralmente ao ponto de 

afirmarem que ser mãe envolve não dormir, não sair, se dedicar ao filho vinte e quatro 

horas por dia e dar a vida por este. Portanto, ser mãe no universo estudado é uma 

mistura de sonho, realização e dedicação total ao filho gerado. Revelam que o que traz 

mais felicidade na função de mãe é ver os filhos fazendo e/ou dizendo coisas que podem 

ser consideradas como um reconhecimento, uma valorização delas (dizer mãe como 

primeira palavra, sorrir quando as vê, querer ficar só com elas, etc.). Tais mulheres têm 

como característica importante o fato de se dedicarem somente ao cuidado da casa e dos 

filhos não trabalhando fora de casa, o que torna possível o contato e o cuidado a todo 

tempo, o dia inteiro. 

Acreditam que os cuidados que demandam maior habilidade, destreza e 

delicadeza como, por exemplo, o banho do recém-nascido, deve ser executado por 

mulheres, afirmando que os homens não levam jeito para este tipo de cuidados. 

Paradoxalmente os cuidados que relatam que os homens não devem realizar são os 

mesmos que elas próprias disseram que tiveram mais dificuldade e medo de fazer no 

início de tais práticas. 

Mesmo havendo uma divisão de gênero nas atividades com a criança baseada na 

crença de que as mulheres são mais aptas para os cuidados mais complexos com os 

filhos, que cuidam melhor, tendo mais delicadeza e até mesmo mais paciência para os 

mesmos, os esposos foram citados como pessoas que as ajudam nos cuidados e como 

apoiadores/incentivadores de algumas atividades como a prática da amamentação. 

Outros familiares também foram citados, bem como vizinhos, os quais tiveram maior 

atuação em situações onde as mães encontraram dificuldade e/ou tiveram medo na 

realização dos cuidados. 

Os cuidados que trouxeram mais dificuldade e até mesmo medo em sua 

realização por elas foram o banho do recém nascido, cuidado com o coto umbilical, 

limpeza do ouvido, manipulação da cabeça devido às fontanelas (“moleira”). Importante 

salientar que as dificuldades e medos encontrados estão relacionados a coisas que 

ouviram de terceiros o que consequentemente as levam a receberem ajuda destes, sendo, 

portanto, estes cuidados os que mais podem ser influenciados por orientações não 

profissionais e/ou não adequadas, merecendo maior abordagem nos atendimentos. 
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O aleitamento materno foi considerado um dos cuidados mais importante para a 

saúde dos filhos, foi também frisado que além de trazer benefícios para as crianças este 

também trazia benefícios a elas, sendo destacada a importância do mesmo na perda do 

peso ganho na gravidez de forma mais rápida. A relevância de tal prática para as 

entrevistadas ficou evidente nas respostas sobre como se sentiam amamentando visto 

que citaram se sentirem realizadas, maravilhadas, que era a representação do amor mãe 

e filho, etc.   

Ainda sobre o aleitamento materno cabe destacar que todas as mulheres 

apresentaram dificuldades no início de sua prática, dificuldades estas que muitas vezes 

são as causadoras de desmame precoce, no entanto, conseguiram superar tais 

dificuldades e só comentaram sobre as mesmas quando questionadas diretamente sobre 

o assunto. Acredito que a importância dada à amamentação por estas mães é o que as 

levou a continuarem amamentando mesmo com as dificuldades relatadas.  

  Com relação a incentivos de terceiros para amamentarem, todas as participantes 

citaram os esposos como incentivadores, chegando a ter caso em que a mulher não 

deixou de amamentar ainda devido o mesmo não concordar. Com exceção de uma 

mulher, as demais citaram exemplo e/ou incentivo de suas mães quanto amamentação, 

sendo que uma associa a saúde de seu irmão com o fato de ter sido amamentado até os 

quatro anos de idade e outra diz que sua irmã mais nova reclama que é magra porque 

esta sugou o leite dela, pois a mãe já estava grávida desta enquanto ainda amamentava a 

outra.     

Algumas respostas dadas sobre como procederam alguns cuidados remeteram a 

necessidade de se repensar o fluxo das atividades profissionais na unidade de saúde, 

bem como melhora da comunicação entre os profissionais, uniformização das condutas 

e orientações destes, necessidade de maior suporte a estas mães via atividades em 

grupos e/ou formas de atrair os usuários para os grupos realizados.  

As conclusões supracitadas são oriundas de respostas que revelaram algumas 

queixas relativas a condutas profissionais e a respostas que mostraram a não realização 

de alguns cuidados pelas mães como preconizado devido alguma falha no serviço, como 

a falta de orientação no período de alguma necessidade específica, por exemplo, no caso 

em que não houve atendimento individual ou em grupo no período de desmame de uma 

criança e a mãe iniciou a introdução de alimentos por papa salgada liquidificada; 

orientações divergentes daquilo considerado ideal em puericultura, como iniciar 

introdução de outros alimentos antes dos seis meses de idade por condições como 
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constipação e diarréia; divergência entre as condutas profissionais, cada profissional 

orientando a mãe de forma diferente sobre um mesmo assunto o que gera nas mesmas 

uma sensação de dúvida e as faz seguir a orientação do profissional com o qual possui 

mais vínculo e/ou confiança; falta de uniformidade nos atendimentos, havendo 

profissionais que não realizam algumas atividades em suas consultas como a não 

realização de algumas medidas como a do perímetro cefálico e/ou a não anotação das 

medidas na caderneta de saúde e nos gráficos de peso por idade, estatura por idade e 

perímetro cefálico por idade. 

A importância que as entrevistadas dão aos dados de antropometria reside no 

fato de acreditarem que a evolução das medidas de peso e estatura denotam um bom 

estado de saúde, crescer e engordar assumem o caráter de parâmetros indicadores de que 

a criança está bem. Foi lembrado também que o registro do peso é importante para 

determinar a dosagem de medicamentos quando estes se fazem necessários. Os 

profissionais que realizam todas as medidas e as anotam na caderneta de saúde da 

criança são melhores avaliados pelas mães por tais condutas.  

Acreditam na prática da vacinação, afirmando sentirem-se seguras após vacinar 

os filhos, uma vez que depois de vacinados os mesmos não contraíram a doença para a 

qual foram vacinados. Referem a higiene corporal, dos alimentos e do ambiente como 

importante fator na prevenção de doenças, mas reconhecem que o contato com alguma 

sujidade se faz benéfico no sentido de aquisição de imunidade por parte das crianças. A 

boa higiene dos filhos também é colocada como sinônimo de um bom cuidado materno. 

Todas as crianças do estudo sofreram quedas, algumas destas ocorreram quando 

a mesma ainda tinha poucos meses de idade, as quais estiveram relacionadas com a 

crença de que crianças pequenas que ainda não rolam na cama não caem, ou com a 

crença que determinados obstáculos como travesseiros ou encostar a cama em algum 

outro móvel seja suficiente para evitar a queda, ficando isto como mais uma coisa a ser 

melhor trabalhada nos atendimentos dos profissionais que assistem mães de crianças 

pequenas.       

Embora considerem o serviço de saúde importante, afirmem que gostam do 

atendimento e sigam boa parte das orientações dadas no mesmo, as mulheres 

participantes do estudo também se utilizam de outros meios como benzedeiras, orações 

em igreja/templo evangélico quando há necessidades de cuidados com a saúde, mesmo 

quem nunca se utilizou destes meios disse acreditar neles e que havendo necessidade 

também recorreria a estes. O uso de chás em algumas situações foi uma prática referida 
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por todas, havendo duas que não deram continuidade ao uso por não aceitação do 

mesmo pela criança. Tal fato mostra que as práticas profissionais, tradicionais e 

populares são utilizadas de maneira concomitante no universo de estudo.          

Apesar de afirmarem o uso de alguns tipos de cuidados tradicionais e populares, 

como os descritos acima, em alguns momentos das entrevistas as participantes citam 

cuidados populares e tradicionais que lhes foram recomendados por familiares, e que 

não foram seguidos por elas, pois os consideram como coisa de gente “antiga”, ou seja, 

arcaico, ultrapassado. Houve cuidado tradicional considerado como alternativa utilizada 

em época em que pouco havia atendimento de saúde, não havendo necessidade da 

utilização destes por elas que tem serviço de saúde as assistindo. Outro fato justificado 

como coisa do passado foi a não amamentação por algumas mães que tinham grande 

número de filhos, foi colocado que pelo fato de o número de filhos ser maior em outras 

épocas, a mulher tinha menos tempo para se dedicar a amamentação de um filho menor, 

o que na atualidade é diferente.  Existe, portanto, para tais mulheres cuidados populares 

e tradicionais que são bem aceitos, sendo utilizados cotidianamente, existem aqueles 

que são utilizados apenas em necessidades de saúde mais importantes, e há os cuidados 

populares e tradicionais que não utilizam por considerarem arcaico ou alternativa à falta 

de assistência à saúde. 

As práticas profissionais se mostraram bem importante para as mesmas sendo 

em boa parte das vezes a primeira a qual recorrem, e segundo as próprias mães, elas 

recorrem a esta ao menor sinal de anormalidade, o que também deve ser melhor 

trabalhado pelos profissionais no sentido de orientar melhor às mulheres sobre os sinais 

de alerta que devem ser observados para evitar procura desnecessária aos serviços de 

saúde. A administração de medicações sem prescrição médica também foi relatada 

merecendo também uma atenção especial do profissional, uma vez que pode levar a 

mascarar problemas de saúde importantes. 

A relação entre os serviços de saúde diferentes apareceu de forma positiva 

quando as mulheres reconheceram a importância das orientações recebidas na 

maternidade quanto ao aleitamento materno, banho do recém nascido e cuidado com o 

coto umbilical. O lado negativo ficou por conta das reclamações que as mesmas 

relataram ouvir de alguns profissionais que questionam condutas e encaminhamentos 

feitos por profissionais da unidade básica de saúde. A queixa mais freqüente é a de que 

as AMAs não querem atender alguns casos colocando que aquilo deveria ser resolvido 

na própria UBS de referência do usuário. 
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Ao longo das três entrevistas em grupo essas mulheres puderam se conhecer 

melhor, e foi bem perceptiva uma maior desenvoltura e interação entre as mesmas de 

forma progressiva ao longo de tais grupos. Em alguns momentos parecia até mesmo 

uma troca de experiências, cada uma dizendo como fazia melhor alguma coisa, como 

resolveu alguma dificuldade, outra ficando interessada em saber como fazer alguma 

coisa que ainda não tinha feito com o filho. Acho interessante esta colocação, pois, 

nunca tinha realizado grupo desta forma, e me surpreendi com o quanto tal dinâmica foi 

interessante e pareceu proveitosa para as mulheres, que inclusive chegaram a questionar 

sobre a continuidade do mesmo, ficando como uma opção de forma de abordagem em 

grupo visto que necessitamos inovar neste quesito, uma vez que os grupos costumam ter 

uma pequena adesão. 

As mães da pesquisa são assíduas ao serviço de saúde, seguem boa parte das 

orientações, consideram importante boa parte do que preconizamos dentro da 

puericultura, contudo, mesmo dentro deste contexto foi possível perceber diversos 

pontos que podem ser melhor trabalhados, desde orientações profissionais, crenças das 

mães que levam alguns problemas no cuidado,  e necessidade de melhorias quanto ao 

processo de trabalho na UBS. Algumas questões relativas a este último nem estavam 

dentro dos objetivos do estudo, emergiram das falas mostrando-se importante e trazendo 

impactos para o cuidado prestado pelas mães. 

As próprias entrevistadas quando questionadas sobre o que era mais importante 

para a saúde de seus filhos citaram o cuidar bem dos mesmos, e como cuidar bem 

colocaram a realização de boa parte dos cuidados trabalhados neste estudo da melhor 

maneira possível, o que demonstra a importância de tais temas para as mesmas e para 

um impacto positivo no desenvolvimento das crianças, cabendo a nós profissionais que 

atendemos ao binômio mãe-filho trabalhar tais questões de uma forma melhor e mais 

abrangente.                   

Enquanto profissional envolvida com o cuidado a tais crianças e mães os 

resultados me balizaram pontos que devo trabalhar melhor, orientando com mais ênfase 

os cuidados de maior dificuldade para as mães, normatizando os atendimentos de forma 

que as orientações de cada fase diferente sejam dadas, o que penso que pode ser feito 

através da criação de instrumentos que possam ser lidos e entregues a elas durante as 

consultas, orientações simples e concisas a cerca do que devem se atentar a cada nova 

fase. Pretendo também estruturar um grupo de apoio e orientações para gestantes e 
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mães, iniciando com as orientações à gestação e dando continuidade a estas após o 

nascimento da criança. 

Espero que os resultados referentes ao processo de trabalho na UBS sirvam de 

alguma forma para melhoria deste, o que para ocorrer necessita de maior diálogo entre 

os profissionais, alinhamento quanto às condutas e orientações a serem dadas para que a 

equipe como um todo tenha um discurso e objetivo consonantes. Ficamos muito presos 

a questões burocráticas do serviço faltando tempo para o diálogo e a discussão entre os 

diferentes atores que compõem o serviço.   
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ANEXO 1 

Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 
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ANEXO 2 

Aprovação Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São 

Paulo
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: Representações maternas acerca do cuidado à criança e sua influência 

nas ações de puericultura orientada nas unidades de saúde  

 

As informações que seguem abaixo estão sendo fornecidas para sua participação 

voluntária neste estudo de natureza qualitativa, que tem por objetivo descrever e 

analisar parte das representações sociais e o universo simbólico de um grupo de mães 

acerca das práticas de cuidado materno e da própria maternidade. 

Os dados serão coletados por meio de entrevista com a utilização de um roteiro com 

questões semi-estruturadas. Serão gravadas e transcritas pela própria pesquisadora. As 

informações obtidas serão analisadas em conjunto com as das demais entrevistadas, não 

sendo divulgada a identificação de nenhum deles. O sigilo será assegurado durante todo 

o processo da pesquisa e também no momento de divulgação dos dados por meio de 

publicação em revistas e/ou apresentação em eventos científicos. 

A principal pesquisadora é a enfermeira Rosangela Ferreira de Souza, que pode ser 

encontrada no endereço Rua Francisco Homem de El Rei, 87 – Jardim Aracati, Telefone 

58961027.  Se o (a) senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal 

de Saúde na Rua General Jardim, n. 36 – República, Fone 33972464. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo "Representações maternas acerca do 

cuidado à criança e sua influência nas ações de puericultura orientada nas unidades de 

saúde”. Eu discuti com a pesquisadora orientada pela professora Dra. Ana Cristina 

Passarella Brêtas sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do mesmo e os procedimentos a serem realizados. Ficou 

claro também que a minha participação é isenta de despesas, que o estudo não oferece 

riscos e desconfortos e que tenho garantia do sigilo nominal e de minhas informações. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízos. 

 

CIENTE 

 

Data:         /        /             ______________________________________ 

Assinatura do (a) entrevistado (a)   

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste (a) narrador (a) para a participação neste estudo. 

 

 

 

Data:         /        /             ______________________________________ 

Pesquisadora 
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ANEXO 4 

ROTEIRO ESTRUTURADO ENTREVISTA INDIVIDUAL 

Nome: 

Idade materna:                          

 No. de filhos: 

Gestações desejadas:  

Já cuidou de criança antes (p/ primípara)?                     

 Escolaridade:  

Estado marital:  

Com quem mora/ tem parentes próximos: 

Renda familiar: 

Naturalidade (se for de SP questionar de onde são os parentes): 

Há quanto tempo está em SP? 

Recebe ajuda ou orientação de alguém no cuidado da criança/interferências 

desagradáveis. 
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ANEXO 5 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO DA ENTREVISTA 1 

 

1. O que é ser mãe? 

2. Quem é o maior responsável pelo cuidado do filho? 

3. O que é mais importante para a saúde do filho? 

4. Como vocês avaliam se o filho esta bem de saúde? 

5. De onde recebem orientação quanto à saúde do filho? 

6. Acha que consegue oferecer ao filho tudo o que ele necessita? 

7. Qual a importância do serviço de saúde para a saúde de seu filho? 

8. O que mais gostam no serviço de saúde e o que as desagradam? 

9. Concordam com as orientações recebidas dos profissionais de saúde?    
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ANEXO 6 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO ENTREVISTA 2 

 

1. O que acha do aleitamento materno? 

2. Como se sente amamentando? 

3. Quais as dificuldades tiveram para amamentar? 

4. Quais as vantagens vêem no aleitamento materno? 

5. Vocês se lembram de exemplos de amamentação na família? O que era dito 

sobre o mesmo? 

6. Alguém apoiou ou criticou sua pratica de amamentação? 

7. Chegou a realizar a retirada manual de leite materno por precisar sair e não 

poder levar o bebê? 

8.  De quanto em quanto tempo o bebe costuma mamar e por quanto tempo mama? 

9. Por quanto tempo alimentou o bebê só com leite materno? 

10. Quais alimentos vocês começaram a dar para o bebê quando iniciaram o 

desmame? 

11. Como vocês vêem o desenvolvimento da criança? 

12. Qual a importância da mãe e da família para o desenvolvimento da criança? 

13. O que fazem para estimular o desenvolvimento da criança?  
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ANEXO 7 

ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO ENTREVISTA 3 

 

1. Qual a importância da vacinação? 

2. Tiveram problemas com a vacinação? 

3. Qual a importância da higiene para a criança? 

4. A criança deve estar sempre limpa? 

5. Como foi dar os primeiros banhos? 

6. Como foi o cuidado com o umbigo? 

7. Como é feita a higiene bucal? 

8. Qual a importância de pesar e medir a criança? 

9. Quais os cuidados você teve maior dificuldade ou medo em realizar? 

10. Tem algum cuidado que você tenha feito ou que te ensinaram a fazer e você fez e se 

arrependeu? 

11. Com relação ao cuidado, existiu alguma situação em que você ficou nervosa? 

12. A criança já sofreu algum acidente? 

13. Na função de mãe o que a deixou mais feliz? 

14. Pensa em ter mais filhos? 

 


