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Resumo 

 

Objetivo Avaliar a qualidade da Estratégia Saúde da Família na atenção à saúde da 

criança do município de Maceió. Métodos: Estudo transversal descritivo, realizado 

com 66 equipes de médicos e enfermeiros das equipes da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF). Para o estudo foi utilizado parte do instrumento de Avaliação de 

Qualidade da Estratégia Saúde da Família, no que se refere as ações realizadas 

na atenção à saúde das crianças atendidas pelas equipes de saúde da família, 

classificando-as em padrões de qualidade da assistência: “elementar”, 

“desenvolvida”, “consolidada”, “boa” e “avançada”; e parte do instrumento de 

Monitoramento e Avaliação da Atenção Integral à Saúde da Criança, no tocante 

a implantação da ESF, da cobertura da população atendida por cada equipe, a 

capacitação nas ações da criança. Os dados foram agrupados nos padrões de 

qualidade e categorizadas as ações desenvolvidas, relacionadas a cada padrão, 

comparando-os entre os distritos sanitários da capital. A análise foi feita 

comparando-se os padrões com o período de implantação das diferentes equipes 

Resultados: O estudo mostrou diferentes  padrões de qualidade  entre as equipes, 

sendo que, o padrão “Elementar” apresentou a maior conformidade e foi o mais 

prevalente em todas as equipes, presente em 84,1% das ações avaliadas.  As 

equipes com maior prevalência de ações no padrão “elementar” foram as do II e V 

Distritos (94,4% e 93,3%, respectivamente). O padrão “avançado” foi o menos 

prevalente entre as equipes (47,7%), com destaque  para o III Distrito Sanitário com 

(54,5%) de conformidade das ações. Quanto ao tempo de implantação, as equipes 

com menos de quatro anos implantadas se destacaram, apresentando melhor 

avaliação nos padrões: “Elementar”, “Consolidada”, “Boa” e “Avançada”, 

correspondendo a (90.05%; 90.0%; 100%, 100%) em algumas ações desenvolvidas 

nos  padrões pesquisados.Conclusão: Os achados sugerem, que as ações da 

atenção à saúde da criança as equipes da ESF em Maceió-AL estão mais 

qualificadas  nas equipes com menos de quatro anos de implantação, e que a 

grande maioria das equipes se encontram no padrão “elementar” de implantação 

das ações, com uma minoria das equipes no padrão “Avançado”.  

 

Palavras chave: Avaliação. Estratégia Saúde da Família. Saúde da Criança.  

 



xv 

 

Abstract 

 

Objective: Evaluate the quality of the Family Health Care Strategy, giving attention 

to the child health in the municipality of Maceio. Methods: Descriptive study with a 

quantitative approach, carried out with 66 teams of doctors and nurses from the 

teams of the Family Health Care Strategy. For such study, we used part of the 

Quality Assessment  instrument of the Family Health Care Strategy, as regards 

the actions performed in the health of children seen by family health care teams, 

rating them on quality standards of care: Elementary, developed, consolidated, good 

and advanced levels, as well as part of the instrument of Monitoring and Evaluation 

of Comprehensive Health Care of the Child, concerning the implementation of the 

family health care strategy, coverage of the population served by each team, training 

in actions executed by them concerning the child and access to services of medium 

and high complexity. The data was grouped in quality standards and the actions 

developed were categorized, related to each standard, comparing them among the 

health districts of the capital. The analysis was performed comparing the standards 

with the period of deployment of the different teams. Results: The study enabled the 

identification of different quality standards among the teams in the districts. Since the 

Elementary standards had the highest compliance in all teams with 84.1% of 

performed actions. The teams that emerged in this study of standard are districts II 

and V (94.4% and 93.3%). The advanced standard showed the lowest percentage of 

compliance among all teams (47.7%), with emphasis on the Health District III 

(54.5%). Concerning the time of deployment, the teams with less than four years 

stood out, with better compliance in standards: Elementary. Consolidated, Good and 

advanced, corresponding to (90.05%, 90.0%, 100%, 100%) in some actions 

developed in each researched standard. Conclusion: The findings suggest that the 

actions concerning the child are being performed in a better accordance in teams 

with less than four years of implementation and that most of the teams are in the 

initial process of implementation of actions (Elementary Standard), which according 

to parameters, addresses key elements of structure and the most basic actions of the 

FHCS, and that a minority of the teams are in the standard (Advanced), which 

addresses an excellence in the structure, processes and outcomes of actions 

developed with the child.  

Keywords: Assessment. Family Health Care Strategy. Child Health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Sou bacharel em enfermagem, graduada pela Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) em 1994 e, ao longo desses anos atuei na Saúde Pública como 

enfermeira da Unidade Básica de Saúde e na Organização dos serviços de saúde 

do estado de Alagoas, realizando supervisão dos serviços de saúde, onde tive a 

oportunidade de implantar em 1996 as primeiras equipes da Estratégia Saúde da 

Família em Alagoas.  

A realização desse estudo representa uma conquista na minha carreira 

profissional, pois pautei a minha dedicação nessa área prestando assessoria ao 

Pólo de Capacitação em Saúde da Família do Estado, o que me aproximou da 

proposta do PSF, levando a necessidade de estudar a temática e contribuir com o 

processo de avaliação no estado de Alagoas, tendo em vista a reduzida publicação 

local sobre a temática e o investimento dos municípios nos processos de 

implantação da estratégia e de capacitação os profissionais que atuam nas unidades 

de saúde da família. 

A realização deste estudo representa mais uma etapa em minha trajetória 

profissional.  A criança foi escolhida como objeto do estudo, por entender que é uma 

área prioritária não apenas de preocupação local, mas fruto de projetos e propostas 

de intervenção de interesse nacional. 

O município de Maceió, por ser a capital do estado de Alagoas, foi um dos 

primeiros municípios, a implantar a ESF no estado e no país, um dos primeiros a 

realizar concurso público com o propósito de vincular toda a equipe (médicos, 

enfermeiros, auxiliar de enfermagem e ACS) na área de abrangência do PSF. 

Também promovendo capacitações, desde a iniciação do profissional nas equipes 

até em cursos de especialização em saúde da família, contemplando as equipes 

implantadas até 2001. 

Nos resultados, apresento os padrões de qualidade da assistência infantil, 

desenvolvido entre as equipes de saúde, nos sete distritos sanitários da capital. 

Descrevo as ações realizadas pelas equipes, fazendo um estudo do período de 

implantação e a oferta de curso na área de criança para os enfermeiros e médicos 

das equipes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) se constitui em uma das políticas públicas 

de maior inclusão social no país, fruto de amplos debates democráticos que 

culminaram com a sua aprovação e legitimação na Constituição Federal de 1988. 

Durante a década de 1990, muitos avanços foram realizados na tentativa de 

se implantar um sistema de saúde que permeasse todos os princípios e diretrizes 

aprovados no arcabouço jurídico do SUS. Nesse contexto, a atenção básica em 

saúde passou a ser o grande desafio dos governos. De acordo com o Ministério da 

Saúde (2006), a Atenção Básica (AB) se constitui como a porta de entrada 

preferencial do usuário no SUS, devendo ser resolutiva e integral, e o ponto de 

partida para a (re)estruturação dos sistemas locais de saúde, tendo como objetivo 

principal promover a saúde e responder às necessidades da população.  

O Ministério da Saúde (MS), na tentativa de reorganizar e efetivar a AB no 

SUS, assumiu, desde 1993, o desafio de implantar o Programa de Saúde da Família 

(PSF),embasado nos princípios da universalidade, equidade e integralidade da 

assistência (Slomp et al, 2007), se caracteriza pelo cuidado multiprofissional e 

interdisciplinar em saúde, com atuação em territórios definidos, nos quais se realiza 

inicialmente um diagnóstico situacional de saúde, para então se planejar as ações 

de forma sistematizada, envolvendo os indivíduos e suas famílias, assim como toda 

a comunidade. Fortalecendo assim a Atenção Primária de Saúde (APS).  

A APS vem sendo cada vez mais valorizada nos sistemas de saúde de todo o 

mundo, devido às evidências científicas atuais que a caracterizam como uma prática 

de baixo custo, com maior satisfação dos usuários, e que alcança melhores 

indicadores de saúde mesmo em situações de grande iniquidade social (Starfield, 

2002). 

Mendes (2001), analisando a ESF, afirma que o modelo é uma estratégia de 

grande inserção nos municípios do país, embora seja necessário que o governo 

priorize investimentos para que ela tenha um alcance mais abrangente e 

homogêneo. Ainda segundo o autor, o modelo é frágil do ponto de vista da 

sustentabilidade, e enquanto política pública de superação do modelo hegemônico 
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tradicional. De acordo com Teixeira (2006), na Estratégia de Saúde da Família, o 

modelo assistencial ofertado passa da recuperação do indivíduo com foco na 

doença, para a vigilância dos agravos e prevenção dos danos.  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância  (UNICEF), em sua publicação 

“Situação Mundial da Infância 2008 – Sobrevivência Infantil”, reconheceu a ESF 

como uma das principais políticas responsáveis pela redução da mortalidade infantil 

nos últimos anos no Brasil. Segundo dados da pesquisa, o Brasil ocupa o segundo 

lugar no ranking de países capazes de atingir a meta de redução da mortalidade 

infantil em dois terços, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

da Organização Mundial da Saúde (Brasil, 2009). 

  Ainda nesse contexto, o governo brasileiro continua desenvolvendo ações 

estratégicas preventivas em relação à saúde da criança, como o Programa Nacional 

de Imunização (PNI), que vem conseguindo grandes conquistas. Entre elas, a 

erradicação da poliomielite e o controle de doenças como o tétano, a coqueluche, a 

difteria, o sarampo, a caxumba e as formas graves de tuberculose. Há ainda o 

Programa de Triagem Neonatal e a implantação da Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI), visando integrar promoção, prevenção, diagnóstico 

e tratamento das doenças mais frequentes na infância, com o objetivo de reduzir as 

taxas de morbimortalidade por doenças infecciosas, com a parceria da ESF (Brasil, 

2009). 

A atenção à saúde da criança no Brasil vem sofrendo transformações, tendo 

influências de cada período histórico, dos avanços do conhecimento técnico-

científico, das diretrizes das políticas sociais e do envolvimento de vários agentes e 

segmentos da sociedade (Figueiredo e Melo, 2007).  

Nesse contexto, a AB assume um papel importante, pois prioriza no cotidiano 

das equipes de saúde os eixos da criança e do adolescente, da mulher, do adulto e 

do idoso, integrando o cuidado com foco nas famílias. Para tal, respeita os princípios 

norteadoras do SUS, resolvendo a maior parte das necessidades de saúde da 

população. O eixo da criança é foco prioritário, tornando fundamental a utilização de 

critérios de qualidade para monitorar a evolução das ações realizadas no interior dos 

serviços de saúde. 



3 

 

 

 

A atenção à saúde da criança de acordo com Bodstein (2002) deveria ser um 

campo prioritário dentro dos cuidados à saúde e, para que se desenvolva de forma 

efetiva e eficiente, é essencial o conhecimento dos problemas que afetam esta 

parcela da população e sua relação com os serviços. 

Segundo Samico et al e Moura (2005, 2008), a avaliação em AB é necessária 

no sentido de nortear o planejamento das ações, visto ser o instrumento que permite 

verificar desde a capacidade instalada, a resolução dos serviços, os processos de 

trabalho, os resultados alcançados, até a participação efetiva da população.  

Samico acrescenta que com a implementação progressiva da ESF no Brasil, 

é preciso desenvolver subsídios avaliativos para nortear as ações, programas e 

políticas implantadas. A avaliação ainda, segundo a autora, fortalece o planejamento 

e contribui para os resultados das ações realizadas. A Avaliação da Qualidade da 

ESF deveria valorizar as ações realizadas no âmbito da AB, que sejam 

fundamentais para a melhoria da atenção prestada à saúde da criança;. 

A Avaliação deve se constituir como uma princípio norteador nos processos 

de decisão. Entretanto, como tal, não é suficiente para promover mudanças na 

gestão, sendo também evidente o quão distante esse princípio se encontra das 

atuais práticas do sistema de saúde (Contandriopoulos, 2006). 

Na realidade brasileira, em que a incorporação da avaliação na gestão de 

sistemas, serviços e programas/projetos ainda é incipiente e assistemática, pode ser 

mais fácil iniciar a avaliação por um enfoque quantitativo (Tanaka, 2000). 

 Esta proposta pode direcionar a avaliação em saúde, de modo que esta 

contribua para o desenvolvimento de uma competência coletiva, fundamental para a 

reorganização e produção de ações e serviços de saúde, dirigidos às necessidades 

da população (Tanaka, 2000). 

A importância de avaliar a implantação revela-se indispensável para se  
chegar a conhecer a totalidade das intervenções, no que se relaciona à 
validade de seu conteúdo (intensidade com a qual as atividades são 
realizadas e sua adequação às normas existentes), e aos fatores 
explicativos das defasagens observadas entre a planificação e a execução 
das ações. Ela obriga a construir, a priori, a teoria do programa, 
especificando sua natureza (componentes, práticas) e o contexto requerido 
como etapas prévias aos resultados esperados (Hartz, 1997). 

As diversas experiências realizadas no Brasil, apresentadas principalmente 

nos estudos de linhas de base de autores como Eronildo Felisberto, que avaliam a 
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Atenção Básica no contexto da estratégia saúde da família, demonstram que no 

Brasil existem  condições necessárias para avanços na melhoria da qualidade da 

AB, por meio de processos contínuos de monitoramento e avaliação dos programas 

e projetos.  

Após mais de quinze anos de implantação da ESF, e de intenso processo de 

descentralização do SUS, da diversidade de experiências em nível local, levadas 

para discussão em inúmeros congressos realizados no País com foco na temática,  

são escassos os estudos que avaliem a qualidade da estratégia de Saúde da 

Família em Alagoas. 

Assumir a proposta deste estudo e apresentar a implementação da ESF, 

tendo como eixo a saúde da criança, buscando qualificar a atuação das equipes por 

meio de critérios pré-estabelecidos, se constitue em um desafio, que certamente 

servirá de reflexão para a tomada de decisão de politicas na área infantil, levando-se 

em conta que essas ações, devem constituir o cotidiano das práticas adotadas pelos 

profissionais que atuam na ESF. 

O propósito é subsidiar a tomada de decisão pela gestão municipal e a 

readequação das ações em nível local pelas equipes de saúde. A hipótese é de que 

as equipes de saúde da família de Maceió(AL) não realizam todas as ações de 

saúde da criança em conformidade com as normas do Ministério da Saúde (MS) e 

com os padrões de qualidade esperados. 

Considerando-se a necessidade de utilização de instrumentos pertinentes que 

definam a qualidade da assistência prestada, pretende-se nesse estudo oferecer 

subsídios para a construção da cultura da avaliação nos diversos contextos do 

sistema. Especificamente para o estado de Alagoas, contribuir como um referencial 

teórico e ponto de partida para outras pesquisas em saúde da criança e em saúde 

da família além da identificação dos padrões de qualidade atuais das equipes, 

possibilitando o monitoramento das atividades a serem realizadas no futuro.  

Entendendo a importância em avaliar, não apenas o universo das ações 

realizadas, mais qualquer contexto que traga subisídios para a melhoria da 

prestação da assistência à população, a avaliação da qualidade da ESF no foco da 

criança foi o objetivo desse estudo, que buscou responder às seguintes questões: 
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● Qual o nível de qualidade atual das ações em saúde da criança realizadas 

pelas equipes de saúde da família de Maceió-AL? 

● Quais padrões de qualidade apresentam maior conformidade entre as 

equipes? 

● Como se comportam os padrões de qualidade quando comparados aos 

sete distritos sanitários de Maceió-AL? 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Avaliar os padrões de qualidade da saúde da criança na Estratégia Saúde da 

Família  do município de Maceió-AL. 

 

2.2. Objetivos Específicos   

                                        

● Identificar os padrões de qualidade da assistência prestada à criança de 0 à 

5 anos de idade por médicos e enfermeiros das unidades de saúde da família. 

●Comparar os padrões encontrados entre as equipes dos Distritos   

Sanitários. 

● Descrever as ações realizadas em conformidade com os padrões de 

qualidade. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

3.1 A Estratégia Saúde da Família no Contexto do Sistema Único de 

Saúde  

 

 

A forma como os serviços e ações de saúde organizam-se para prestar 

cuidado à saúde da população, mesmo com os 20 anos de construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS),  caracteriza-se pela centralidade nas ações curativas,e 

individuais, com grande demanda para a utilização de métodos diagnósticos e 

terapeuticos que utilizam tecnologias de custo elevado. 

No Brasil, o movimento da reforma sanitária e as recomendações da 8ª 

Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986, que culminaram na aprovação 

do Sistema Únicos de Saúde (SUS), são exemplos  da compreensão de saúde como 

resultante de um processo de produção social, que expressa a qualidade de vida, 

condicionada e ou determinada por fatores  políticos, econômicos, sociais, culturais, 

ambientais, comportamentais e biológicos (Brasil, 2009). 

Desde 1976, por ocasião da Conferência Internacional de Alma Ata na União 

Soviética, foi  aconselhado que os países buscassem a organização dos serviços de 

saúde, tendo como princípio a atenção primária, focando, assim, dentre o conjunto 

de ações realizadas, a promoção da saúde e a prevenção. 

A atenção Primária tornou-se uma tendência para a maior parte do mundo.  

Isso encontra-se refletido na decisão da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

adotar a atenção Primária como foco do relatório Mundial de Saúde em 2008 

(Starfield, 2008). Ainda conforme a autora, certamente a maioria dos países do 

mundo tende a direcionar a atenção primária ao conjunto de suas prioridades. 

A partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS),  através da 

Constituição Federal de 1988, iniciou-se um intenso processo de descentralização 

das ações e serviços de saúde; imprimindo uma nova concepção do processo 

saúde/ doença. Isso fez com que o novo sistema ampliasse o olhar para a 
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coletividade e, com isso, mudasse o olhar e as ações para as práticas e serviços 

(Figueiredo, 2007). 

A década de 1990 é então marcada pelas grandes transformações do sistema 

público de saúde no país. A criação do SUS passou a garantir o acesso universal e 

igualitário aos serviços de saúde como um direto constitucional (Vianna, 2002). 

Dessa forma, a política de saúde  do país, foi  desencadeada em um 

processo sistemático que legitimou e consolidou o maior projeto de inclusão social  o 

Sistema Único de Saúde (SUS). A partir dele têm-se investido na consolidadção de 

estratégias que possam operar em diferentes níveis (Brasil, 2009). 

Para a efetivação do SUS e dos seus princípios, se fez necessário romper 

com a estrutura dominante dos modelos assistenciais adotados anteriormente no 

país, respondendo pelo modo excludente do acesso à bens e serviços de saúde. 

Nesse contexto, foi criado o Programa de Saúde da Família em 1994, como 

eixo prioritário da saúde, cujo enfoque principal foi reorinentar as práticas de saúde e 

os princípios do SUS. Nasceu de experiências exitosas de países como Cuba e 

Canadá, cuja vocação é a atenção primária de saúde e de experiências locais 

realizadas no estado do Ceará, que desenvolvia projetos com a comunidade por 

meio de ações simplificadas, e que reduziram os indicadores de mortalidade infantil. 

Esse projeto, além de concretizar um trabalho econômico, produziu um grande 

impacto na saúde das crianças (Souza et al.,1999). A partir de então foi iniciado o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

De acordo com Melo (2007), foi o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), oficializado em 1991 pelo Ministério da Saúde, que inspirou o País a 

adotar a Estratégia Saúde da Família como proposta estruturante de reorganização 

do modelo assistencial.  

As equipes de Saúde da Família no Brasil são integradas pelos Agentes 

comunitários de Saúde; (Brasil, 2008). Esse fato, diferenciou a Estratégia Saúde da 

Família  no Brasil dos demais países do mundo, que possuem propostas voltadas 

para a atenção primária em saúde. 

A Estratégia Saúde da Família, regulamentada em 1994 pelo Ministério da 

Saúde (MS), busca reorientar a forma tradicional de prestação do cuidado na 
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pespectiva de mudança do modelo da atenção primaria, garantindo melhor 

resolutividade nos principais problemas de saúde. 

O PSF apresenta características estratégicas para o SUS e aponta 

possibilidades de adesão e mobilização de forças sociais e políticas em torno dos 

seus direitos. Isto possibilita integração e organização das ações de saúde do 

território delimitado, a partir da vinculação do profissional  àquelas pessoas que 

residem no entorno daquele serviço (Pedrosa e Teles, 2001). 

Recomenda-se que cada equipe acompanhe cerca de 2400 à 4000 mil 

habitantes, e que atuem em uma unidade básica de saúde, com área de 

abrangência delimitada. A equipe é formada por um médico, um enfermeiro, um 

auxiliar de enfermagem, e de quatro a seis agentes comunitários. A partir de 2000 foi 

incluída uma equipe de odontologia, composta de um dentista e de um auxiliar de 

consultório dentário, ou um técnico de higiene bucal; à depender da modalidade 

implantada pelos municípios (Brasil, 2006). 

Deve-se desenvolver ações de promoção e prevenção, tendo a família como 

foco da ação. Desenvolver ações educativas e intersetoriais, relacionadas com os 

problemas de saúde identificados, além de prestar assistência integral às famílias 

sob sua responsabilidade no âmbito da atenção básica (Prado, et al, 2007). 

A mudança do modelo assistencial introduzida com a ESF, segundo Teixeira 

(2006), busca a ruptura do paradigma que privilegiou ao longo das décadas o 

enfoque biomédico e a  demanda espontânea, para a demanda racionalizada com 

foco nas ações de promoção e prevenção. 

De acordo  com Paim (2006), a ESF deve ser a referência inicial do usuário 

no SUS, devendo, portanto,  estar preparada para atender em território definido, 

tendo a família como foco central de sua prática e de sua atenção. Espera-se, para 

isso, profissionais qualificados com o perfil para atender as necessidades da 

população. 

A  Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde de 1996 (NOB-

SUS/96) e a introdução do Piso da Atenção Básica (PAB) de 1998 foi o instrumento 

legal para a  descentralização da ESF,  responsabilizando os municípios na 

operacionalização do novo modelo de atenção à saúde. 
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O PAB foi criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de fortalecer a 

atenção básica de saúde nos municípios, através de incentivo financeiro de acordo 

com a população, dotando-os de capacidade para oferecer as ações básicas de 

saúde de forma organizada à população. 

Somente a partir de 2001, sete anos após sua implantação, é que o PSF 

passa para a condição de estratégia. Inicialmente, numa perspectiva programática. 

De acordo com Brasil (2003, 2006), para a organização da atenção básica  da 

Saúde em conformidade com os princípios do SUS. 

Inicialmente, o PSF teve sua implantação em grandes municípios, localizados 

em regiões metropolitanas e em gestão plena do sistema de saúde, observando-se 

em seguida o incremento das coberturas nos municípios independentemente do 

porte populacional (Medina et aI., 2002). 

Alguns estudos que tratam da retrospectiva histórica da implantação da ESF 

são contraditórios. Esses estudos relatam que ocorreu a expansão do PSF nos  

municípios de menor porte populacional,  ao passo que outros estudos, referem que 

foi nas grandes cidades onde se deu o maior crescimento das equipes(Vianna, 

2002). 

Como alternativa, o Programa de Saúde da Família (PSF), implantado em 

1994 em pequenos municípios do Nordeste, alcança após uma década os grandes 

centros urbanos (Conill, 2002; Vianna, 2002; Brasil, 2001).  No município de Maceió, 

por exemplo,  o Programa foi implantado em 1996, o que coincide com os estudos 

de Medina (2002). 

A Política Nacional da Atenção Básica, instituída através da portaria de nº 648  

GM, de 28 de março de 2006,  é caracterizada de acordo com Brasil (2006) como 

um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, que abrange a 

promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento 

e a reabilitação e manutenção da saúde  através do exercício de práticas gerenciais, 

cujo trabalho deve ser em equipe com abordagem multidisciplinar (Brasil, 2006 a). 

A definição teórica da Política Nacional da Atenção Básica e da  estruturação 

do processo de trabalho da Equipes de Saúde da Família no País foi inspirada na 

autora Barbara Starfield, professora (Distinguished Service Professor) da Johns 

Hopkins Bloomberg School of Public Health. Starfield é autora de diversos estudos 
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sobre a Atenção Primária em Saúde, à exemplo do livro Atenção Primária-Equilibrio 

entre necessidades de Saúde, Serviços e Tecnologia. 

De acordo com Matta (2006) o termo “Atenção Primária à Saúde”  e “Atenção 

Básica  em Saúde”1 são utilizadas indistintamente por vários autores, apontando 

para o reconhecimento e a utilização internacional da APS; sendo a atenção básica 

uma descrição utilizada no Brasil com a mesma finalidade.  

No Brasil,  o Ministério da Saúde adotou  a nomeclatura de Atenção Básica 

para definir APS, tendo como estratégia principal a Saúde da Família (Conass, 

2007). 

No Brasil, atualmente, outros profissionais, como dentistas, assistentes 

sociais estão sendo incorporados pelas Secretarias Municipais de Saúde no referido 

Programa, dependendo da necessidade local (Rodrigues, 2003). Nos municípios que 

implementaram essa estratégia houve mudança significativa das condições de vida 

e saúde da população, evidenciando a redução dos indicadores de morbimortalidade 

(Monteiro, 2000). 

É esperado que o município que implemente a estratégia e pratique os 

princípios de APS tenha uma resolutivdade em torno de 80% da demanda dos 

serviços de saúde de uma comunidade, e encaminhe apenas de 5 ou 20% dos 

casos para serviços de referência (Conass, 2001). 

A nova concepção de assistência apregoa que o indivíduo é um ser integral 

indivisível; dá prioridade às ações de promoção da saúde; objetiva aperfeiçoar o 

relacionamento humano, o estabelecimento de vínculos, a criação de laços de 

                                                
1A APS é aquele nível de um sistema de serviços de saúde que oferece a entrada para todas as 
novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não direciona para a 
enfermidade) no decorrer do tempo, fornecer atenção para todos as condições, exceto as muito 
incomuns ou raras e coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro lugar ou por terceiro. 
(...) é a atenção que organiza e racionalza o uso de todos os recursos, tanto básicos quanto 
especializados, direcionados para a promoção manutenção e melhoria da Assitência (Starfield, 2002). 
Atenção primária a saúde é o conjunto de intervenções de saúde no âmbito individual e coletivo que 
envolve promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação é desenvolvido por meio do 
exercício de práticas gerenciais e sanitárias, democratica e participativa, sob forma de trabalho em 
equipe dirigido a população de território bem delimitados. (...) utiliza tecnologia de elevada 
complexidade e baixa densidade (...) é o contato preferencial ds usuários com os sistemas de saúde 
(Conass, 2001). 
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compromisso e de co-responsabilidade dos profissionais de saúde com a 

comunidade (Andrade, 1998; Mendes, 1998; Starfield, 2002).  

O modelo assistencial a saúde hegemônico adotado na país ao longo das 

décadas privilegiou a atenção hospitalar e individual, refletindo diretamente no 

aparelho formador. 

 A formação e a educação permanente do profissional de saúde ainda 

constitue um imenso desafio para a consolidação do sistema de saúde  definido na 

atual constituição Brasileira. O perfil do profissional de saúde da família tem 

importância vital na perspectiva da reorganização da assistência que fundamenta 

em uma compreensão mais ampla e mais coerente do processo saúde-doença, 

permitindo a construção de práticas voltadas para produzir proteção e promoção da 

saúde (Silva,  2007). 

Para Sales (2009), essas dificuldades ocorrem principalmente com os 

profissionais da ESF, cuja formação hospitalocêntrica, fragmentada e biologicista, 

levam a dificuldades de adoção do modelo de atenção voltado para a integralidade 

das práticas em saúde coletiva. As critícas concentram-se na educação médica, 

embora estejam relacionadas à formação dos demais profissionais (Sisson, 2002). 

De acordo com Costa Neto (2000) é um desafio para a consolidação da 

proposta do SUS e do novo modelo de atenção adotado, a formação dos 

profissionais, pricipalmente pela inadequação do perfil. Na Holanda o ensino da 

Medicina Familiar está presente em todos os anos da graduação, com exceção do 

quinto médico (Bessa & Penaforte, 2002). 

Obter profissionais aptos a trabalharem nesse novo modelo e repensar as 

práticas educativas dentro da visão de promoção de saúde, não se constitui uma 

tarefa fácil (Gil, 2005; Brasil.2003ª; Brasil, 2005). Conviver em um território definido, 

conhecer a situação sócio-sanitária das pessoas, realizar um diagnóstico situacional 

daquelas comunidades, e priorizar a assistência a ser prestada a cada indivíduo no 

contexto familiar, exige esforços e estratégias para um país que privilegiou, ao longo 

de décadas, o  enfoque curativo e individual,  e que formou  durantes décadas, 

profissionais para atender neste contexto.   

A Portaria 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004, institui a Política Nacional 

de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o 
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desenvolvimento de trabalhadores para o setor, proporcionando agregação entre 

aprendizado-reflexão-crítica sobre o trabalho resolutividade da clínica e da 

promoção da saúde coletiva (Brasil, 2004). 

Antes da implantação da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde foram criados os pólos de capacitação, formação e educação permanente em 

saúde da família, com o objetivo de fortalecer a articulação ensino-serviço, em torno 

das necessidades de capacitação dos profissionais de saúde inseridos nas equipes 

(Carvalho et al., 2000; Brasil, 2004 b; Gil, 2005). Foi iniciado, então, um intenso 

processo de adequação dos profissionais para atender a nova lógica do modelo 

assistencial.  

Os pólos de capacitação realizaram cursos de especialização em saúde da 

família nos eixos da atenção básica, e cursos  para a atenção integral à saúde da 

criança (AIDPI). Assumiram, assim, um papel importante na adequação do perfil 

profissional, para atuar nas unidades de saúde da família. 

Alagoas implantou em 1998 o Pólo de Capacitação de Saúde da Família, com 

instância colegiada, envolvendo de forma articulada as Universidades Públicas  

Estadual e Federal; a Secretaria Estadual de Saúde; o Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS) e a Secretaria de Saúde de Maceió, por ser capital 

do Estado e Sede do pólo de Saúde da Família. A partir dos convênios com o 

Ministério da Saúde, deu-se início ao processo de qualificação das equipes em todo 

o Estado (Alagoas, 2005), sendo o município de Maceió o primeiro a ser 

contemplado, a partir de 1998, com cursos da atenção integral à saúde da criança 

(AIDPI), cursos introdutórios  na ESF e, cursos de especialização em saúde da 

família. Contemplando as 48 equipes implantadas até o ano de 2001 (Alagoas, 

2005). 

Pressupunha-se que, assim, seram minimizados os efeitos da inadequada 

formação dos profissionais para a função, e garantida as práticas integrais e 

integradas de assistência à comunidade, em especial, no âmbito dos municípios (Gil, 

2005). 

Os Pólos de capacitação tiveram um papel fundamental na política de 

capacitação dos profissionais que ingressaram na estratégia até meados de 2006, 

promovendo mudanças não apenas da operacionalização das práticas de trabalho, 
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como também nas atitudes e competências técnicas no exercício da profissão. As 

transformações podem incidir no ajuste da oferta de serviços às necessidades e 

demandas da população (Starfield, 2002; Bosi, 2004). 

O papel desempenhado pelos pólos de capacitação foram descentralizados 

para as comissões de Integração Ensino Serviço de Estados e Municípios. Nessa 

pespectiva se faz necessária uma estrutura de referencia para educação 

permanente para educação permanente em saúde. 

É necessário o empenho de todas as esferas de governo na modernização da 

rede de cuidados à saúde com garantia da resolutividade das ações, e de 

investimentos regulares para a  qualificação permanente dos profissionais que 

atuam no SUS e na Estratégia Saúde da Família. Essas mudanças exigem a 

atuação efetiva de cada segmento envolvido no sistema de saúde e um intenso 

controle  social (Brasil, 2008). 

 

 

3.2 Avaliação no Contexto da Atenção Básica  

 

 

A avaliação   tem um significado especial em qualquer ação realizada. Nos 

diversos contextos e em todas as organizações, é essencial a utilização da 

ferramenta. Na saúde, ganha uma dimensão extremamente importante, por se tratar 

de uma das etapas prioritárias na gestão dos serviços.  

Diríamos que não há gestão eficaz sem que permeie  a prática de avaliar, 

quer seja quantitativa ou qualitativamente, se faz necessário avaliar o que foi 

planejado, para que a tomada de decisão seja  oportuna e  haja a consolidação de 

um trabalho. 

Os sistemas, de uma forma geral, devem se responsabilizar pelos processos 

de avaliação, respeitando  as etapas  em que o momento exige, no sentido de 

garantir a qualidade necessária dos serviços ofertados para a população. A 

qualidade da  atenção significa quanto as necessidades de saúde existentes ou 

potenciais  estão sendo atendidas  de forma  otimizada pelos  serviços  de  saúde   

(Starfield, 2004). 
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Na saúde, a atenção primária e nela, as práticas  adotadas devem ser objeto 

de avaliação, visto ser nesse nível de atenção,  a porta de entrada preferencial do 

usuário no SUS, responsável pela resolução da grande parte dos problemas 

apresentados. Obviamente, a qualidade da  atenção  é uma questão para todos os 

níveis  dos serviços de saúde, incluindo os serviços de  emergência e a atenção 

especializada (Starfield, 2004).  

Avaliar a atenção básica é  um processo sistemático, que envolve a dinâmica 

das relações, das diferentes concepções e conhecimentos da realidade. Capta 

parcialmente a realidade, uma vez que, sendo método, afere apenas o que se 

explicita com maior frequência e relevância interpretativa no contexto estudado 

(Bosi & Mercado-Martinez, 2004). 

Em geral, a avaliação pode ser realizada em qualquer situação, contexto e 

estrutura. Na saúde envolve todos os níveis de instituições, programas,  projetos , 

ações e serviços, quer seja individual ou coletivamente, uma parte ou a totalidade do 

objeto a ser estudado. Avaliar a qualidade das ações e dos serviços de saúde é 

fundamental (Pereira, 2003). 

São muitos os estudos em avaliação e avaliação de qualidade em todo o 

mundo e, frequentemente,  todos que estudam a temática, à exemplo de Samico 

(2005), Felisberto (2004), Starfield (2002), Minayo (2005), Hartz (1999, 2002, 2004), 

Stevenson (2002), e inúmeros autores, citam o modelo Donabedian, apresentado 

desde a década de 1960 até os dias atuais. O modelo é  utilizado em centenas de 

estudos sobre avaliação.  

O conceito de avaliação dos programas públicos surgiu após a Segunda 

Guerra Mundial, quando o Estado passou a desempenhar papel nas áreas de 

educação, emprego, saúde, entre outros. Os economistas, desenvolveram métodos 

para analisar as vantagens e os custos desses programas públicos, mas suas 

abordagens mostraram-se insuficientes quando aplicadas à educação e aos 

programas sociais (Contandriopoulos  et al, 1997). 

Avaliar "consiste fundamentalmente em fazer um julgamento de valor a 

respeito de uma intervenção ou sobre qualquer um de seus componentes, com o 

objetivo de ajudar na tomada de decisões" (Contradiopoulos et al, 1997).   

Donabedian, um dos teóricos sobre a temática qualidade, ao discorrer 
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amplamente sobre a avaliação dos serviços que cuidam da saúde, introduziu, em 

1966, uma classificação universal centrada na estrutura, no processo e no resultado 

dos serviços prestados (Mirshawka, 1994). 

O modelo Donabedian classifica a avaliação em: “processo, estrutura e 

resultados. Orienta a sua utilização para a obtenção de qualidade na avaliação”. 

Segundo o autor, o processo tem relação com as atividades desenvolvidas pelos 

profissionais; a estrutura  tem relação com a disponibilidade de recursos para a 

realização das atividades; e o resultado com o impacto que as ações realizadas 

trazem para a saúde da população. 

Neste estudo é realizada uma avaliação de resultados, levando em 

consideração  a  classificação das ações desenvolvidas na atenção à saúde da 

criança em padrões de qualidade. Embora, entendido que, para se alcançar 

resultados, se faz necessário o empenho  dos processos e as condições 

necessárias para o alcance destes. Portanto, os componentes estrutura  e processo 

permeiam os resultados da pesquisa em saúde da família.              

A qualificação da atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família 

possibilita definição de um conjunto de prioridades. A adoção dessa estratégia 

mantém relação íntima com os princípios declarados no SUS e representa um 

avanço de contraposição à hegemonia do modelo assistencial centrado na doença 

(Ohara & Saito, 2008). 

Para avaliar  o resultado das ações desenvolvidas na Estratégia de Saúde da 

Família, utiliza-se na rotina das equipes o sistema de informação da atenção básica 

(SIAB), que é um forte instrumento gerencial. O SIAB possibilita avaliar aspectos 

ligados  às condições sociais, econômicas e demográficas da população, realizando  

um diagnóstico situacional local; os procedimentos realizadas pelas equipes.  

Apesar do potencial que tem o SIAB para o planejamento e avaliação 

cotidiana dos serviços, ainda é pouco utilizado  pelas equipes de saúde da família, 

em virtude da pouca compreensão do seu potencial na otimização do processo de 

trabalho e na oportuna tomada de decisão no nível  de execução das ações.   

Essa limitação é facilmente percebida quando se indaga  para a equipe sobre 

o impacto das ações realizadas no cotidiano das práticas, os resultados alcançados 

e a qualidade das ações. 
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O advento da estratégia saúde da família exige mecanismos de avaliação que 

olhem além dos resultados atribuídos expressos em parâmetros e a um valor 

numérico, mecanismos, que garantam retorno imediato dos resultados não apenas 

quantitativos mais também que imprimam qualidade na prestação dos cuidados à 

saúde. Em relação à Estratégia Saúde da Família, essa participação é fundamental, 

pois se atribui a ela a possibilidade de efetivar a atenção básica e configurá-la como 

porta de entrada no sistema de saúde (Oliveira et al, 2008). 

A avaliação de qualidade, segundo Samico (2005), apesar de apenas 

recentemente ser tema de debate no Brasil, em outros países, vem sendo discutida 

e difundida há algumas décadas. 

Vários países já possuem a prática da avaliação. Na experiência destes 

países, aparecem como denominador comum o investimento na construção de 

competência em avaliação e, como objetivo, a utilidade da avaliação para a tomada 

de decisão (Sanders, 2002; Stevenson et al, 2002). 

Florence Nightingale, enfermeira, que atuou na guerra da Criméia, em 1860, 

preconizava uma avaliação sobre a qualidade da assistência no momento da alta ou 

óbito dos pacientes. No início do século XX, o cirurgião Ernest Codman idealizou um 

sistema de avaliação denominado “análise do resultado final”, onde eram feitas 

análises periódicas sobre a assistência prestada com posterior comparação dos 

resultados entre equipes médicas e instituições. Estas propostas, a exemplo de 

outras menos evidentes, não obtiveram repercussão, e não se desenvolveram em 

virtude do desinteresse e resistência dos profissionais para a prática da avaliação 

(Espírito Santo, 1992). 

Os primeiros processos de avaliação em saúde priorizavam medidas de 

eficiência, estabeleciam relação com o custo benefício de uma determinada ação, 

programa , projeto ou plano. Somente a  partir da década de 1970, houve uma visão 

mais voltada à qualidade (Novaes, 1995; Samico, 2005). De acordo com Samico 

(2003), a avaliação além dos resultados, aponta para os processos  de trabalho e 

para os efeitos esperados com a sua implantação e implementação. São princípios 

que, quando utilizados, resultam em um processo avaliativo mais consistente 

(Samico, 2003). 
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Ainda conforme a autora, a avaliação é caracterizada por fases; iniciando pela 

mensuração, onde no início do século XX os testes de mensuração de resultados 

eram utilizados para a produtividade. A segunda fase é caracterizada para além da 

mensuração dos resultados, incluindo a descrição e identificação dos processos,  

seguidas pelo julgamento atribuído à avaliação do mérito da intervenção; e em 

seguida o processo de negociação, possibilitando a participação dos envolvidos no 

processo. 

Para avaliar, se faz necessário o uso de critérios, cujas características devem 

ser confiáveis para os estudos. De acordo com Brasil (2006), para cada critério há 

que se ter uma norma ou padrão que possibilite a construção de um julgamento de 

valor. 

No Brasil, recentemente foi implantada a avaliação da Qualidade da 

Estratégia Saúde da Família, baseada em padrões de Qualidade (AMQ), que 

contempla os padrões: Elementar, Desenvolvida, Consolidada, Boa e Avançada.  Na 

proposta, são consideradas duas grandes unidades de análises:  Gestão e Equipes, 

totalizando 300 padrões de qualidade (Brasil, 2006 b). O instrumento possibilita o 

planejamento das ações a partir do diagnóstico dos estágios de qualidade, 

imprimindo a ação da qualidade dentro de  um processo de auto-avaliação, 

educativo e não punitivo. É, sem dúvida, um grande avanço na concepção de 

avaliação adotada ao longo das décadas dos serviços de saúde. 

Em nosso País, estudos que visem avaliar a qualidade dos serviços são 

escassos. Em sua maioria, limitam-se  a descrever características da atenção 

médica, tais como cobertura, número de consultas pré-natais e tipo de parto (Tanaka 

et al., 1989; Scochi, 1991). 

Para Starfield (2002), a Qualidade da atenção prestada ao usuário representa 

a oferta de serviços de forma a atender as reais necessidade, de acordo com as 

diversas situações apresentadas de forma racional. Para tanto, a equipe de saúde 

deve estar preparada para identificar os problemas reais e potenciais direcionandos 

à atenção de forma integral. 

Internacionalmente, vários estudos foram realizados sobre a avaliação da 

atenção primária, à exemplo  da análise de implantação da reforma “quebequense”, 

nos anos 1970, evidenciando que a integralidade da atenção (“la globalité”) foi o 
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fator com maior expressão nas práticas comunitárias,  e primeiro nível de assistência 

da rede de saúde. No entanto, apesar de terem ocorrido inovações, tais práticas  

permanecem marginais, não sendo suficientes para imprimir uma mudança no 

modelo assistencial (Conill, 2002 ). 

No Brasil, a complexidade da avaliação da gestão descentralizada em saúde, 

orientada pela atenção básica, tem-se constituído em objeto privilegiado da 

literatura nacional em avaliação, explorando diversos recortes e abordagens (Vieira 

da Silva et al, 2007). 

Na avaliação, vários aspectos devem ser concebidos. Na concepção de 

vários autores, que possuem inúmeros estudos sobre a temática (Novaes, 1995; 

Hartz, 1997; Tanaka & MeIo, 2000), são destacadas algumas características 

essenciais nesses estudos, onde ainda não são incorporados como um processo 

dinâmico e rotineiro nos serviços de saúde. Quando ocorrem, são revestidos de 

muita burocracia, e utilizados muito mais para  julgar  o processo de planejamento e 

gestão da saúde. Este julgamento pode ser o resultado da aplicação de critérios e 

normas (Contandriopoulos, 2006).  

A implementação e consolidação de políticas de saúde, principalmente nas 

grandes cidades, são processos diversos e complexos, e há poucos estudos que 

analisem a heterogeneidade de sua implantação no cenário nacional (Vieira da 

Silva et al, 2007). Os autores realizaram um estudo que analisou a repercussão da 

descentralização na gestão e reorganização das práticas de saúde, e os  seus 

efeitos na saúde da populacão. Detectou-se que, nos casos estudados, a fragilidade 

na  implementação dos processos e os resultados aparecem ainda distantes do 

desejável, principalmente no tocante à   gestão  do sistema e  às práticas  de saúde. 

De acordo com Felisberto (2004), a reflexão crítica deve fazer parte do 

contexto de uma avaliação, e os seus resultados devem conferir relevância nos 

processos decisórios. Dessa forma, o processo de avaliação não deve terminar 

quando se encerra uma pesquisa, mas, servir de estratégia para a tomada de 

decisões nas diversas instâncias. Ainda de acordo com o autor,  a  reestruturação da 

Atenção Básica à Saúde (ABS) no Brasil, orientada pela implementação do 

Programa Saúde da Família (PSF), numa perspectiva de conversão do modelo 



20 

 

 

 

assistencial, tem sido pautada por esforços em direção à institucionalização de 

processos de avaliação (Felisberto, 2004). 

Na realidade brasileira, em que a incorporação da avaliação na gestão de 

sistemas, serviços e programas/projetos ainda é incipiente e assistemática, pode ser 

mais fácil iniciar a avaliação por um enfoque quantitativo. Esta proposta pode 

direcionar a avaliação em saúde, de modo que esta contribua para o 

desenvolvimento de uma competência coletiva, fundamental para a reorganização e 

produção de ações e serviços de saúde dirigidos às necessidades da população 

(Tanaka, 2000). 

Em Alagoas, apesar do intenso processo de descentralização e da expansão 

expressiva do PSF nos últimos anos, os processos de avaliação não ocorrem com a 

mesma velocidade, principalmente na ESF, dentro dos eixos prioritários a exemplo 

da área da criança.  

As iniciativas são pontuais,  partindo do Ministério da Saúde, em estudos de 

implantação em nível nacional, e das secretarias municipais de saúde, à luz do 

pacto de indicadores2, articulados com os gestores do SUS, no sentido de avaliar o 

cumprimento das metas estabelecidas para um dado período, com pouca expressão 

da academia, do ponto de vista da produção cientifíca que avalie a qualidade  do  

programa. 

Diferentemente de outras regiões do Nordeste,  Pernambuco, mostra avanços 

nas inúmeras pesquisas  realizadas no Instituto Materno Infantil (IMIP), enfocando a 

temática avaliação.  

A avaliação em saúde, principalmente da atenção básica, deve ser 

assimilada em um espaço dinâmico contínuo e inserida no cotidiano dos trabalhos 

das equipes, visto que se constitui em uma ferramenta importante na organização 

do trabalho e na tomada de decisão. Incorporar a avaliação no cotidiano do setor 

saúde tem apresentado desafios que vão, desde a falta de tradição em avaliar, até a 

pouca compreensão por parte de muitos atores do que é o SUS (Conass; Salazar et 

al., 2003).  
                                                
2 Os indicadores da atenção básica são considerados indicadores de resultado, pactuados na 
atenção básica pelos gestores municipais de saúde e em qualquer processo de avaliação devem ser 
observados considerando que por sí só não são responsáveis pelas mudanças que ocorrem no 
interior dos programas de saúde , conforme salientam os autores Donabedian (1988) e Habitch; 
Victora e Vaughan (1999). 
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Estamos falando do componente do sistema de saúde que é responsável por 

cerca de 85% das necessidades em saúde da população (Mendes, 2002). Se este  

sistema falha, a atenção secundária (especialistas em doenças) terá de lidar com 

problemas próprios da atenção primária, e isto significa menor qualidade e maiores 

custos (Bowling & Bond, 2001). 

De acordo com (Francischini et al, 2008), os processos de avaliação devem 

ser uma constante, visto que, para a evolução do trabalho em equipe, a regularidade  

dessa ação é fundamental. Pessanha e Cunha (2009) afirmam o compromisso que 

os profissionais precisam ter  com a qualidade da prestação dos serviços, 

possibilitando a confiança e a credibilidade da população (Trad et al, 1998; Tanaka 

2000). Afirmam, ainda, da importância da avaliação dos programas de saúde. As 

avaliações dos serviços de saúde e dos resultados dos programas decorrem, em 

grande parte, do monitoramento das informações produzidas no cotidiano da 

atenção (Felisberto, 2004). 

As informações estão disponíveis aos profissionais sob diversas formas: 

registros, formulários, resumos mensais, relatórios oficiais, pesquisas e estudos 

especiais preparados por técnicos de vários níveis (Bosi & Mercado-Martinez, 

2004). 

A credibilidade de uma avaliação depende, da capacidade de produzir 

informação coerente para todos os sujeitos envolvidos na intervenção 

(Contandriopoulos, 2006). 

Como salienta Cecília Minayo,  “quem participa do processo de avaliação são 

como  aprendizes que, estudando e refinando conceitos e técnicas, crescem junto 

com o processo de análise. Nessa concepção, a avaliação é muito menos 

classificatória e mais promocional” (Minayo et al, 2005). 

Assim, a prática avaliativa deverá ser considerada útil na medida em que 

proporcione aos envolvidos ou interessados – direta ou indiretamente – condições 

para uma mudança social efetiva (Felisberto, 2006; Pisco, 2006; Skinner, 2003). 

Não avaliar pode ser comparardo a pilotar um avião sem instrumentos de 

navegação aérea, sem indicadores das condições de vôo e do motor. É voar sem 

bússola, altímetro, velocidade, indicadores de nível de combustível, óleo e 

temperatura da água (Brasil, 2007). 
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A avaliação do PSF não é tarefa fácil de se realizar devido a sua natureza 

complexa, multifacilitadora e abrangente, onde é clara a necessidade do 

comprometimento da gestão local, a adequação das diretrizes nacionais do 

processo, além da mudança no perfil dos profissionais de saúde nele envolvidas 

(Orioli, 2006). 

Partindo desse pressuposto, se faz necessário avaliar a qualidade da 

estratégia saúde da família, que nesse  estudo, focaliza a saúde da criança, 

contemplando o universo das equipes de saúde da família de Maceió, no sentido de 

imprimir uma avaliação da totalidade desse programa. Ao se recortar uma realidade, 

na tentativa de melhor compreendê-Ia, não se pode esquecer o todo a que ela faz 

parte (Trad & Bastos, 1998; Bosi & Mercado -Martinez, 2004). 

 

 

3.3 A  Avaliação da Saúde da Criança na Atenção Básica e as Ações de 

Intervenção 

 

 

A atenção à saúde infantil ao longo das décadas tem se constituído em um 

campo fértil de pesquisas no cenário mundial, com investimentos em todos os níveis 

de complexidade dos serviços de saúde, sendo foco de várias conferências e 

debates em todas as partes do mundo, tendo em vista que é uma parcela da 

população que acarreta impactos sociais importantes no desenvolvimento de um 

país. 

No Brasil,  ocorreram processos importantes de mudanças do ponto de vista 

do declínio da mortalidade infantil, principalmente após a década de 1980, 

recebendo influências de períodos históricos como a implantação de projetos e 

programas de diretrizes governamentais, do avanço científico e do esforço coletivo 

de atores sociais engajados na proposta.  

O acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento é considerado o 

eixo norteador da assistência à saúde da criança, com ênfase na vigilância de 

fatores que podem intervir nesse processo. 
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Historicamente, Brasil sempre priorizou as ações na área infantil, com vários 

projetos e programas que valorizavam o cuidado integral. Também é nessa área 

onde, a soma de esforços, são ainda insuficientes para dar conta do quadro sócio- 

sanitário, onde ainda perdura agravos preveníveis e ainda são altas as taxas de 

mortalidade infantil.  

Dentre os estados da região Nordeste,  o Ceará foi o pioneiro na implantação 

de projetos na área da criança, cuja finalidade principal foi a redução da mortalidade 

infantil que, em 1987, era de 104,0 por mil nascidos vivos (n.v.) e em 1994 a taxa 

caiu para 57,0 por mil n.v.. Isso se deu graças à formulação de estratégias de 

transformação no âmbito da saúde. Houve também redução de cerca de 50,0% nas 

mortes de crianças no primeiro ano de vida (Ceará, 2003). 

  O PSF pode ser visto como uma prática inovadora e com possibilidade de 

ampliação do olhar frente aos problemas identificados precocemente no âmbito da 

saúde infantil. Possui na equipe um elemento nucleador: o agente comunitário de 

saúde (ACS), que faz o elo entre a família e a equipe, identificando situações 

simplificadas na criança, que são singulares na prevenção de agravos. 

Para Samico et al (2005), no cuidado à saúde da população, é a área infantil 

a de maior prioridade visto que se reveste de grande magnitude, com vistas ao 

combate da morbimortalidade infantil e da melhoria da qualidade de vida da 

população. 

Vários estudos epidemiológicos de acordo com Figueiredo (2007), na área da 

criança, mostram a relação direta entre o processo saúde-doença, com ações 

relacionadas ao saneamento básico, nutrição, renda e assistência à saúde. 

O foco dessas ações deveriam atender às necessidades identificadas nessa 

população, com relação aos agravos mais frequentes: aleitamento materno, 

orientação alimentar para o desmame, controle da diarréia, controle das doenças 

respiratórias na infância, imunização e o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento (Figueiredo, 2003, 2007).  

Várias iniciativas para mudar o quadro da situação da saúde infantil foram 

implantadas pelo governo. Desde a implantação do Programa de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PAISC), em 1996, e vários outros implantados principalmente no 

Nordeste brasileiro,  para combater a morbimortalidade. Esse processo culminou, na 
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década de 1990 na implantação da Atenção Integral às Doenças Prevalentes na 

Infância (AIDPI), que foi considerada uma das ações estratégias de controle e 

prevenção das doenças na infância. 

A partir da criação da ESF, em 1994, as ações passaram a fazer parte dos 

eixos prioritários da atenção básica de saúde. Essas ações giram em torno dos 

principais problemas de saúde das crianças, promovendo assim medidas curativas, 

de prevenção e promoção à saúde desse grupo (Felisberto et al, 2002). 

Visa abordar a criança como um todo em vez de se dirigir somente para uma 

parte do problema, avaliando de maneira sistemática os principais fatores que 

afetam a saúde das crianças para detectar e tratar qualquer sinal geral de perigo ou 

doença específica e, ainda, integram ações curativas com medidas de prevenção e 

promoção da saúde (Felisberto, 2001). 

A AIDPI foi um marco na saúde infantil, fruto de vários estudos de dissertação 

e teses de mestrado, como os estudos de Eronildo Felisberto, Isabella Samico e 

outros estudiosos na temática. O resultado das pesquisas evidenciaram as 

modificações ocorridas nos municípios que aderiram à proposta. Em que pese a 

comprovação  da eficácia das ações, não foi dado continuidade ao projeto e, ainda, 

em vários estados nem chegou a ser implantado. 

Em Alagoas, segundo relatório de gestão do Pólo de Capacitação em Saúde 

da Família, foram capacitados 430  médicos e enfermeiros das equipes de saúde da 

família. No entanto, nenhum município implantou as ações de acordo com as 

diretrizes e  princípios. Essas ações promovem a melhoria de acesso aos cuidados 

básicos de saúde, tornando mais resolutivo o nível primário de atenção (Alagoas, 

2005). 

Não basta realizar projetos de capacitação com recursos financiados pela 

esfera federal, e sim planejar adequadamente a viabilidade da implantação das 

propostas e projetos para a população, avaliando sistematicamente  a implantação e 

implementação dessas políticas. 

No sentido de garantir qualidade nos processos avaliativos na atenção a 

saúde da criança é importante desenvolver uma avaliação pertinente e coerente com 

os propósitos e princípios da Estratégia de Saúde da Família . 
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Nesse sentido é preciso um  repensar da ação profissional, levando em conta 

o seu papel como agente transformador da realidade social capaz, de compreender 

e modificar a atenção integral na saúde infantil. 

Figueiredo (2007)  afirma que no perfil da saúde infantil no país se  destacam 

as diarréias e a desnutrição. Segundo a autora, esse perfil anda lado a lado com 

óbitos por afecções originadas no período neonatal de intervenção mais complexa. 

Países com pior renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

apresentam coeficiente de mortalidade infantil bastante inferior ao do Brasil. Há 

varias razões para isto, dentre elas, a oferta inadequada de assistência durante a 

gestação e o parto, que aumentam os índices de morbimortalidade infantil, 

sobretudo no período neonatal (Cesar et al., 2008). 

Assim, o acompanhamento das crianças pelas unidades de saúde é 

configurado como uma das ações mais importantes para a redução do coeficiente de 

mortalidade infantil e seus componentes para o alcance da melhor qualidade de vida 

(Monteiro, 2000; França Junior, 2000;  WHO, 1996). 

No Brasil de acordo com Prado et al ( 2007), A  mortalidade infantil apresenta 

enormes desigualdades entre as distintas regiões do País, enquanto que na Suécia 

e Chile as taxas de mortalidade correspondem a 4.6 e 10 para cada mil nascidos 

vivos, respectivamente (Prado et al, 2007). 

O declínio da mortalidade infantil, a partir da década de 1980, se deveu em 

parte, sobretudo, à ampliação da rede de serviços de saneamento básico em área, 

até então excluídas (Cabral & Aguiar, 2003). É destacado que não basta a 

sobrevivência infantil, mas que é preciso oferecer condições para a criança viver 

com qualidade, permitindo o desenvolvimento de seu potencial e o usufruto de bens 

que a sociedade produz (Mello & Lima, 2009). 

Ações como o aumento da cobertura vacinal, melhoria das condições de 

saneamento básico e nutrição, e a introdução e expansão da terapia de reidratação 

oral foram marcos decisivos na mudança do perfil de morbimortalidade das últimas 

décadas (Prado et al, 2007). 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em relatório divulgado 

sobre a situação mundial da Infância em 2008, sobre sobrevivência infantil, 



26 

 

 

 

evidencia que a articulação entre as ações desenvolvidas nas unidades de saúde da 

família associadas à melhoria sanitária e saneamento básico, reduziram em 50% a 

taxa de mortalidade infantil: de 46,9 na década de 1990, para 24,9 por mil nascidos 

em 2006. 

Ainda conforme a mesma publicação, dos 60 países que deverão reduzir a 

mortalidade até 2015, o Brasil é um dos sete com possibilidades de atingir a meta, a 

partir de programas de intervenção, a exemplo da ESF. 

Em entrevista concedida a Revista Brasileira de Saúde da Família no ano de 

2007, o Ministério da Saúde relata que uma equipe de epidemiologistas, ao analisar 

os resultados da implantação da ESF no país, encontraram em municípios de menor 

IDH de um estado do Nordeste, um grande impacto da ESF na redução da 

mortalidade infantil, atribuindo a melhoria ao aumento de cobertura da população 

aos serviços básicos de saúde. Embora a convivência com fatores determinantes, 

como a ausência de saneamento básico e condições ambientais, disputam na 

manutenção dessas iniquidades, não permitindo o avanço da qualidade da 

estratégia. 

Entretanto, são reconhecidas dificuldades para adequar o modelo assistencial 

aos princípios reformadores com maior equidade no acesso e na integralidade das 

práticas (Prado et al, 2007).  

O Ministério da Saúde estima que a meta de redução da mortalidade infância 

de crianças menores de cinco anos será atingida três anos antes do prazo-limite 

estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2012, o Brasil terá 

chegado à taxa de 17,9 mortes por mil nascidos vivos, índice que deveria ser 

cumprido até 2015, segundo o organismo internacional. Esse objetivo será 

alcançado caso seja mantido o ritmo de queda de, pelo menos, 4,6% no número de 

óbitos infantis em todo o país (Brasil, 2009). 

De 2000 a 2007, 13.193 crianças menores de um ano de idade morreram em 

Alagoas. No Estado, a taxa de mortalidade no estado em 2007, foi de 41,3 por cada 

mil crianças nascidas vivas. O maior número de ocorrências foi verificado em Maceió 

(2.990) e nos municípios de Arapiraca (791), Atalaia (294), Penedo (293) (Brasil, 

2010). 
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Entre as causas de mortalidade infantil as doenças transmissíveis são 

responsáveis  por até 70% dos óbitos nas regiões mais pobres do mundo (Brasil, 

2002). Além disso, representam até 1/3 do total das hospitalizações de crianças com 

cinco anos na região das Américas. Tais doenças podem ser evitadas pela melhoria 

das condições de vida da população e disponiblidade de ações eficazes de 

prevenção, diagnóstico precoce e tratamento (Opas, 2000). 

Nesse cenário, a mortalidade infantil em Alagoas permanece alta, sendo a 

capital o local de maior ocorrência, interferindo na qualidade de vida e no bem – 

estar social de uma população (Soares et al, 2010). 

Em 2004, o Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromissos para a 

Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil (Brasil, 2006). A 

mortalidade infantil passou a ser o foco da atenção da gestão de saúde, tendo a 

avaliação sistemática das ações um olhar prioritário. Ao longo das mudanças dessas 

diretrizes há o reconhecimento de que, apesar dos avanços alcançados, os 

indicadores de saúde revelam longo caminho a percorrer com vistas ao direito 

integral à saúde, assumido nas leis brasileiras (Melo, 2007). 

Os governos de muitos países pobres deveriam implementar medidas 

preventivas e eficazes, reduzindo o número de óbitos por doenças como pneumonia, 

diarréia, desnutrição, infecções perinatais ou associadas a elas (Maranhão, 2002).  

Para Figueiredo et al. (2003), as práticas desenvolvidas nas unidades de 

saúde precisam ser repensadas, fortalecendo as ações básicas no tocante à prática 

da amamentação, da cobertura vacinal, na capacitação dos profisssionais de saúde, 

no sentido de promover uma redução nos indíces de mortalidade infantil.  As 

equipes de saúde da família devem oferecer o primeiro acesso à criança ainda 

durante o pré-natal, até o nascimento e em todas as fases do ciclo da vida. A criança  

cadastrada nas unidade, deveriam ser acompanhadas em todas as suas 

necessidades de procura.  

Nesse sentido, a atenção à saúde da criança tem sido alvo de preocupação 

de profissionais da saúde, gestores e políticos, representando um campo prioritário 

de investimentos dentro dos cuidados à saúde da população (Novaczyk et al, 2008).  

Definir e mensurar a qualidade na Atenção à Saúde da Criança é um ponto 

imprescindível especialmente ao se considerar a crescente demanda por cuidados 
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em saúde, associada com frequência a custos elevados, poucos recursos e 

variabilidade das práticas clínicas.  

Avaliação é um processo de análise e reflexão crítica sobre a prática (coletiva 

e individual) e permite identificar os avanços, as dificuldades e limitações, assim 

como as possibilidades de superá-las. Promove a aprendizagem na situação de 

trabalho  e a re-invenção no cotidiano das práticas de Atenção Primária (Raupp et al, 

2001). 

Assim, esse estudo tem por objetivo avaliar a ESF como ênfase na atenção à 

saúde da criança, considerando o arsenal de projetos e protocolos existentes para a 

melhoria da oferta de serviços e das estratégias adotadas para minimizar a situação 

da saúde de crianças com vistas à reflexão das atuais diretrizes da ESF.   
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

4.1  Campo de Estudo 

 

 

Os locais escolhidos para o estudo foram as unidades de saúde da família do 

município de Maceió-AL. O município possui população de 924.143 habitantes, 

conforme dados do IBGE de 2008, e possui uma área territorial de 511km² com 

densidade demográfica de 1.808 hab/km². É sede da capital do Estado de Alagoas, 

que possui 3.085.109 habitantes, distribuídos em 102 municípios, sendo Maceió a 

cidade mais populosa, seguida de Arapiraca, Palmeira dos Índios, União dos 

Palmares, Rio Largo, São Miguel dos Campos, Coruripe, Delmiro Gouveia e Campo 

Alegre. 

O Plano Diretor de Regionalização3 do Estado de Alagoas caracterizou a 

rede, descentralizando e regionalizando ações e serviços. Para tanto, 

geograficamente foi organizada em duas macro-regiões, cujas sedes ficam em 

Maceió e Arapiraca; cinco regiões de saúde e treze micro-regiões. A distribuição da 

rede de serviços  teve como objetivo descentralizar a atenção à saúde em todos os 

níveis de complexidade no sentido de atender aos princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 É o instrumento de reordenamento do processo de regionalização, considerado como macro 
estratégia de consolidação do SUS, estabelecido pela norma operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS-SUS 01\ 2001), aprovada pela portaria n. 25, de 26 de janeiro de 2001. Fundamenta-se na 
conformação de sistema, à partir da organização dos territórios em Regiões, Microrregiões e módulos 
assistenciais. 
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FIG. 01 

 

Apesar de estar em uma localização privilegiada, situada no litoral, apresenta 

um processo de urbanização preocupante, com a migração constante da população 

vinda do interior do Estado, favorecendo a proliferação de favelas, grotões e 

encostas e a situação precária de saúde, educação, habitação e  violência. Ocupa o 

segundo lugar em exclusão social entre as capitais do Nordeste brasileiro,  sendo 

uma das seis cidades mais violentas do mundo (Maceió, 2008). 

 Conforme o Plano Diretor de Regionalização da Saúde, Maceió é a sede da 

1ª Macro-Região , da 1ª Região e da 1ª Micro-Região de saúde, sendo referência na  

média e alta complexidade para  a grande maioria dos  102 municípios alagoanos 

(FIG.01). 

A população economicamente ativa – PEA se concentra no setor terciário, o 

que corresponde a 78%, de acordo com o Sistema Nacional de Empregos de 

Alagoas – SINE/AL. O setor público ocupa a primeira colocação em oferta de 

emprego para a população.  
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A estrutura da cidade em especial dos bairros periféricos é bastante 

preocupante, pois concentra a população mais carente que não tem acesso regular 

aos serviços básicos de infra-estrutura, saneamento básico, escolas e saúde. 

Conforme o relatório do Plano Municipal de Saúde (2008), da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS)-Maceió, o município sobrevive de grande parte de 

repasse de recursos federais, incluindo os programas sociais a exemplo da bolsa 

família e recursos do fundo de saúde.  

O município de Maceió foi habilitado na gestão plena do Sistema Municipal 

pela NOAS4. Possui uma rede de local de saúde, constituídos por 68 unidades 

distribuídas da seguinte forma: 1  unidade especializada, 9 unidades  de média 

complexidade, 15 unidades básicas de saúde,  1 casa maternal, 2 centros de 

especialidade  em odontologia (CEO), 5 centros de apoio Psico-Social –CAPS,  35 

unidades de saúde da família, das quais quatro atendem com os modelos 

tradicionais e da ESF. 

A cidade, em seu processo de organização administrativa, foi dividida em 7 

Distritos Sanitários (FIG. 02)  nos 51 bairros da área urbana e rural, cuja finalidade 

foi facilitar a oferta dos serviços e do acesso da população à rede de saúde. 

O município de Maceió iniciou o processo de descentralização dos serviços 

de saúde sob gestão estadual no período entre 1990 e 1992, com um projeto de 

elaboração de normas e regulamentos, de criação do Conselho Municipal de Saúde;  

do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió 

(Maceió, 1999). 

 

 

 

 

 

                                                
4 NOAS/2001. Esta norma atualizou os critérios e o processo de habilitação de Estados e Municípios 
às condições de gestão do SUS. 
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FIG. 2 

 

De acordo com o relatório Anual de Saúde da Família de Maceió  de 1999, no 

ano de 1993 foi iniciado o repasse das unidades de saúde do Estado para o 

Município, e a redefinição do modelo de Atenção à Saúde, fundamentado no 

conceito de vigilância à saúde buscando a qualificação da porta de entrada do 

sistema. A organização do Sistema Único de Saúde, no que conferiu aos municípios 

a autonomia da gestão local,  deixou a cargo dos mesmos a responsabilidade e 

opção de escolha do modelo de assistência, e essa organização deve ocorrer em 

conformidade com as necessidades locais. 

Em 1994 foi firmado o convênio com o Ministério da Saúde para a 

implantação da Estratégia Saúde da Família, onde foi elaborado, junto ao Conselho 

Municipal de Saúde, o edital para o concurso público contemplando a equipe 

formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde. Sendo o  primeiro município  do País a  realizar concurso 

público para toda a equipe. 
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Em 1996 deu-se início o processo de implantação da Estratégia de Saúde da 

Família, tendo como princípio norteador o Sistema Único de Saúde. Daí em diante,  

iniciou a definição das áreas a serem contempladas, com mapeamento e 

cadastramento. No seu processo inicial de implantação, em setembro de 1996, foi 

contemplado o VI Distrito Sanitário no Benedito Bentes, evoluindo para 48 ESF até 

1999 (Maceió, 2009). 

De 1999 até 2001 o número de equipes era de 57, com cobertura de 24%. 

Houve um discreto aumento entre 2004 a 2006, chegando a 27% de cobertura. 

(Anexo 01). A ampliação contemplou os sete distritos sanitários de forma dispersa, 

não atingindo uma cobertura uniforme em um distrito especifico. O V Distrito 

Sanitário, apesar de ser uma das áreas mais populosa e violenta, é quem detém a 

menor cobertura da ESF (Sales et al, 2008) . 

 

EVOLUÇÃO DA COBERTURA DA ESF POR DISTRITOS SANITÁRIOS 1999/2009 

MACEIÓ-AL 

Distritos 

Sanitários 
Cobertura 

Número de 

Equipes 
População 

I 28% 11 142275 

II 19% 07 136386 

III 38% 11 82588 

IV 26% 09 106829 

V 14% 07 158876 

VI 345 10 91268 

VII 25% 17 223072 

TOTAL    

Fonte: SMS Maceió-AL, 2007. 

FIG. 03 
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A implantação da estratégia saúde da família no município teve como 

perspectiva mudar a realidade, reconfigurando o modelo de atenção à saúde,  a 

partir da atenção básica, perdendo a característica de consultas médicas de média e 

alta complexidade.  No entanto, a  atenção básica apresentou poucos avanços 

desde a implantação da ESF, tanto no que se refere à qualidade como à quantidade 

e continuidade das ações, não alcançando 80% de resolutivade no seu nível de 

atuação (Maceió, 2009). 

Em relação à atenção à Saúde da Criança, a taxa de mortalidade infantil – 

que em 2008 foi 19.1/1000 NV -, a prevalência de doenças preveníveis,  o índice de 

desnutrição, a violência e os maus tratos que acometem a infância, requerem um 

fortalecimento do processo de promoção à saúde, prevenção de doenças e 

recuperação da saúde (...) objetivando melhorar a qualidade da assistência prestada 

e a melhoria dos níveis de saúde da população infantil (Maceió, 2009). 

Dentre as ações na saúde infantil, o município prioriza a  implementação de 

ações voltadas para o  recém-nascido, para a atenção integral às doenças 

prevalentes na infância (AIDPI), promoção do crescimento e desenvolvimento, ações 

de promoção e incentivo ao aleitamento materno, promoção das ações de 

alimentação e nutrição, bem como suplementação de vitamina “A”,  sulfato ferroso e 

vacinação.  

Em se tratando da evolução da implantação da ESF, o  número de Equipes 

até 2001 alcançava 25% de cobertura, chegando a 27% em 2006, permanecendo 

até os dias atuais (ANEXO 01). A meta para o período 2010-2013 é de ampliar a 

cobertura de 27,2% para 55,3%, com 150 ESF (Maceió, 2009). 

 

 

4.2  Delineamento do estudo 

 

 

O delineamento do estudo foi do tipo transversal descritivo com abordagem 

quantitativa, tendo como informantes médicos e enfermeiros que atuam nas 

unidades de saúde da família de Maceió, Alagoas. 
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O objeto da pesquisa avaliativa é comparar o efeito de um programa com as 

metas que se propõem alcançá-las, a fim de contribuir para a tomada de decisões 

subsequentes acerca do mesmo e para assim melhorar a programação futura ou 

que a avaliação mede até que ponto um programa alcança certos objetivos (Banners 

et al., 1975). 

 

4.3 Casuística 

 

 

4.3.1 População de referência  

 

Foi realizado um estudo censitário, ao abranger a totalidade das equipes (72), 

dos sete Distritos Sanitários, com seis perdas no decorrer da pesquisa, que se 

negaram a participar do estudo. Procedeu-se a uma pesquisa avaliativa. A 

intervenção é complexa e apresenta resultados variáveis, influenciados por 

diferentes contextos em que se inserem as equipes 

Para a seleção do município de Maceió foi considerado como critério a 

população superior à 500 mil habitantes, com habilitação plena do sistema de saúde, 

uma vez que nestes municípios a saúde é organizada em todos os níveis de 

complexidade, podendo, inclusive, ser referência para outros municípios. O tempo 

de implantação da ESF é superior a 10 anos, e o vínculo de trabalho de todas as 

equipes é através de concurso público, estatutários. 

 

4.3.2 Critério de Inclusão  

 

Unidades de saúde que tenham a ESF implantada em Maceió.   

 

4.3.3 Critério de Exclusão 

 

As Unidades de Saúde que não aceitaram a participação no estudo. 
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4.4 Definição das variáveis e Instrumentos de Coleta de dados  

 

 

A variável dependente “Qualidade Elementar, Desenvolvimento, 

Consolidada, Boa e Avançada” foi  obtida através da coleta de dados com o 

instrumento de Avaliação de Qualidade para a melhoria da Estratégia Saúde da 

Família (AMQ) do (Brasil; UNICEF ; OPAS, 2006) (Anexo 3) e as das variáveis 

independentes foram obtidas através da coleta de dados com o instrumento de 

Avaliação da Implantação da ESF(Brasil,2009).  

 

 

4.5  Instrumentos 

 

  

Foram utilizados dois instrumentos para o estudo.  O instrumento  estruturado  

que mede os padrões de Qualidade da Estratégia Saúde da Familía (AMQ) e o de 

Avaliação da implantação da Estratégia Saúde da Família( utilizado para avaliar a 

atenção integral as doenças prevalentes na infância). Os instrumentos foram 

adaptados, para atender o objeto do estudo. 

O instrumento da AMQ, foi elaborado pela UNICEF, OPAS e M.S e publicado 

também na versão em espanhol e inglês, no sentido de ser divulgado mundialmente. 

Implantado em 2006, é uma importante ferramenta para a avaliação das equipes de 

saúde da família, possibilitando um panorama da situação de saúde, tendo em vista 

possuir subsídios para avaliar desde a gestão e gerência de serviços ações e 

profissionais de saúde. 

 

A) Instrumento de Avaliação da Qualidade para a Melhoria da Estratégia Saúde 

da Família (AMQ)-Variáveis Dependentes 

 Para estabelecer relações entre variáveis, segundo Polit e Hungler (1995), a 

pesquisa avaliativa envolve a coleta e a análise de informações numéricas com o 

uso de processos estatísticos, sob condições de muito controle. 
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Construído com o objetivo de avaliar a estrutura, o processo e resultado da 

estratégia saúde da família, com componentes e unidades de análise  que envolve: 

Gestão e  Equipes. Com dimensões que compreendem: o desenvolvimento da 

Estratégia SF, Coordenação Técnica das Equipes, Unidades de Saúde da Família e 

Consolidação do Modelo de Atenção e Atenção à Saúde.  

Para fins desta pesquisa avaliação da qualidade da Estratégia saúde da 

família na atenção à saúde da criança, foi utilizado uma das  unidades de análise 

Equipe  Saúde da Família - Parte II. Na Dimensão: Atenção à Saúde e na Sub-

dimensão:   Saúde da Criança.  Para cada atividade o instrumento traz padrões de 

qualidade validados, mediante a existência de protocolos e normas que visam a 

aplicação das  ações de forma organizada, permitindo comparações das seguintes 

variáveis: 

• Qualidade Elementar   (apresenta os  elementos  fundamentais, de estrutura 

e das ações mais básicas da ESF). 

• Qualidade em Desenvolvimento (apresenta elementos organizacionais 

iniciais e o aperfeiçoamento de alguns processos de trabalho). 

• Qualidade Consolidada (apresenta processos organizacionais consolidadas 

e avaliações iniciais de cobertura e resultado das ações). 

• Qualidade Boa (apresenta ações de maior complexidade no cuidado e 

resultados mais duradouros e sustentados). 

• Qualidade Avançada ( apresenta estágio mais consolidado, com excelência 

na estrutura, nos processos e, principalmente, nos resultados). 

No padrão de qualidade Elementar foram considerados: registro atualizado 

das crianças até cinco anos; avaliação e preenchimento do cartão em todas as 

situações de procura por atendimento;  preparo das equipes para reconhecer e 

orientar as ações de desidratação;  o desenvolvimento das ações sistemáticas de 

incentivo ao aleitamento materno no pré-natal e no puerpério;  80% ou mais das 

crianças até um ano com acompanhamento de crescimento e desenvolvimento e,  

90% ou mais das crianças da área com até um ano com vacina em dia. 

No padrão em Desenvolvimento, foram consideradas: prioridade do 

atendimento para crianças em sinal de perigo trazidas para  a unidade de saúde da 
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família;  acompanhamento pela equipe de 80% ou mais das crianças com até cinco 

anos em situação de risco e duas consultas  para o RN em seu primeiro mês de 

vida. 

No padrão Consolidada, foram consideradas: acompanhamento de 80% ou 

mais das crianças entre um e cinco anos de vida;  acompanhamento de crianças 

com asma de acordo com o protocolo clínico estabelecido, e a prevalência do 

aleitamento exclusivo aos 30 dias de 90% ou mais.  

No padrão  Boa, foram consideradas: a redução do número absoluto de 

internações por IRA nas crianças até cinco anos  ou a ausência dos casos; 

incidência em curva descendente ou inexistência  de desnutrição em crianças 

menores de dois anos;  redução do número absoluto ou ausência de casos de RN 

de baixo peso; investigação de todos os óbitos infantis; e a prevalência  de 60% ou 

mais do aleitamento materno exclusivo aos 6 meses. 

No padrão Avançada, foram consideradas: acompanhamento de 80% ou 

mais das crianças entre cinco à dez anos de vida; investigação de todos os óbitos 

infantis e fetais nos últimos 12 meses; prevalência do aleitamento materno aos 12 

meses, 80% ou mais dos RN, com uma consulta na sua primeira semana de vida. 

Os “Padrões de Qualidade” foram definidos a partir das atividades realizadas 

pela equipe. Para definição dos padrões na área da criança, foram  considerados o 

número de respostas positivas das equipes em relação ao total de perguntas.  Para 

o padrão Elementar foram utilizadas seis questões, para o padrão 

Desenvolvimento três questões, para o  Consolidada três questões, para o Boa 

cinco questões e, para o padrão Avançado, três questões. 

Da forma como  o instrumento foi concebido, as equipes que apresentaram os 

padrões E, D e C são classificadas em processo de implantação da ESF, enquanto 

que as equipes que apresentaram os padrões B e A evoluíram para a qualidade das 

ações (Brasil, 2007). 

As respostas foram do tipo “SIM e NÃO” obedecendo o modelo original do 

instrumento, cujos princípios e critérios de qualidade estavam definidos por 

parâmetros pré estabelecidos. Baseou-se na coerência desses padrões amplamente 

utilizados nos serviços de saúde, definido para as áreas estratégicas. 
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Embora a qualidade da atenção à saúde não possa ser julgada apenas em 

termos técnicos, é importante ressaltar a influência determinante que tem as 

variáveis relacionadas com a qualidade da atenção do ponto de vista individual 

(Felisberto, 2006). 

 

B)  Instrumento:  Avaliação da Implantação da Estratégia Saúde da Família. 

Definição das Variáveis Independentes 

A utilização do instrumento teve como objetivo complementar a coleta de 

dados, relacionando a impalntação da estratégia aos padrões encontrados no 

estudo. Sendo priorizada as seguintes variáveis: Tempo de funcionamento das 

equipes, foi considerado; 

 (   ) 15 anos ou mais 

(   ) 2 Menos de  4 anos  

   

População coberta pela equipe; 

             (    ) 1 – Menos de 2.400 pessoas 

 (    ) 2 – De 2.400 a 4.500 pessoas 

(    ) 3 – Mis de 4.500 pessoas 

 

Capacitação na AIDPI  e Imunização para médicos: 

a) AIDPI     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 

b) Imunização     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 

 

Capacitação  na AIDPI  e em Imunização para  enfermeiros. 

a) AIDPI     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 

b) Imunização     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não   
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4.6 Análise dos Dados 

 

 

Na análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatística descritiva 

através de distribuições absolutas, percentuais e técnicas de estatística inferencial 

através do teste Qui-quadrado de Pearson ou o teste Exato de Fisher; quando as 

condições para utilização do teste Qui-quadrado não foram verificadas. A margem 

de erro utilizada na decisão dos testes estatísticos foi de 5,0%.  

O programa utilizado para a digitação dos dados e obtenção dos cálculos 

estatísticos foi o SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) na versão 15. 

  

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

 

Atendendo às normas de pesquisa envolvendo seres humanos, o projeto 

foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal 

de São Paulo – CEP 0418/09. 

Os objetivos da pesquisa  foram  explicados  com detalhes aos 

profissinoais que aceitaram participar do estudo, quando estes preencheram e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 4) no dia da 

entrevista. 
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5  RESULTADOS 

 
 
 

5.1. Avaliação das questões relativas às USF e dos profissionais  

 

 

 A Tabela 1 apresenta os resultados do número de equipes pesquisadas por 

distrito, tempo de funcionamento das Equipes de Saúde da Família (ESF), 

capacitação dos médicos e enfermeiros na atenção integral às doenças prevalentes 

na infância (ADPI) e capacitação dos enfermeiros em imunização.  

  Desta tabela destacam-se que: as freqências de pesquisados por distrito 

variaram de cinco (distrito V) a quinze casos (distrito VII); a maioria das equipes da 

ESF estão implantadas há mais de cinco anos, o que corresponde a (84,8%). 

Quanto aos profissionais que foram capacitados na AIDIPI, destacam-se os 

enfermeiros, com (89,4%) e os médicos com (54,5%); quanto à capacitação em 

imunização, observa-se uma variação mais elevada entre os pesquisados com 

(87,9% x 22,7%). 

No que se refere a cobertura populacional por equipe, a maior frequência de 

cobertura de pessoas foi de  2.400 a 4.500, correspondendo a (72,7%) nas  equipes 

estudadas.  
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Tabela 1 – Distribuição das equipes pesquisadas, segundo as variáveis: tempo de implantação da 

equipe de saúde da família (ESF), capacitação na AIDPI e em imunização do médico e do 

enfermeiro, e população coberta pela ESF por equipe. 

  

Variável n % 
   
   
• Distrito da unidade   

I 10 15,2 
II 6 9,1 
III 11 16,7 
IV 9 13,6 
V 5 7,6 
VI 10 15,2 
VII 15 22,7 
   

• Tempo (em anos) de funcionamento de equipe de saúde da 
família 

  

  1 a 2 6 9,1 
3 a 4  4 6,1 
5 ou mais  56 84,8 
   

• O médico da ESF foi submetido à capacitação AIDPI   
Sim 36 54,5 
Não 15 22,7 
Não respondeu 15 22,7 
   

• O enfermeiro da ESF foi submetido à capacitação AIDPI   
Sim 59 89,4 
Não 4 6,1 
Não respondeu 3 4,5 

   
• O médico da ESF foi submetido à capacitação em 

imunização   

Sim 15 22,7 
Não 35 53,0 
Não respondeu 16 24,2 

   
• O enfermeiro da ESF foi submetido à capacitação em 

imunização   

Sim 58 87,9 
Não 4 6,1 
Não respondeu 4 6,1 
   

•••• População coberta pela ESF (Pessoas)   
Menos de 2.400 3 4,5 
De 2.400 a 4.500 48 72,7 
Mais de 4.500  13 19,7 
Não respondeu 2 3,0 
   

TOTAL 66 100,0 
   



43 

 

 

 

Tabela 2 – Distribuição das questões relativas ao padrão Elementar, segundo o distrito sanitário 
 
 

Avaliação dos Padrões de Qualidade por Distrito Sanitário 

 Distrito sanitário  
Questão I   II III IV V VI VII Grupo 

total 
 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
         
• Q5.1E         
Sim  6 (60,0) 6 (100,0) 9 (81,8) 9 (100,0) 4 (80,0) 6 (60,0) 5 (33,3) 45 (68,2) 
Não 4 (40,0) - 2 (18,2) - 1 (20,0) 4 (40,0) 10 (66,7) 21 (31,8) 
         
• Q5.2E         
Sim  7 (70,0) 5 (83,3) 8 (72,7) 6 (66,7) 4 (80,0) 9 (90,0) 11 (73,3) 50 (75,8) 
Não 3 (30,0) 1 (16,7) 3 (27,3) 3 (33,3) 1 (20,0) 1 (10,0) 4 (26,7) 16 (24,2) 
         
• Q5.3E         
Sim  9 (90,0) 6 (100,0) 11 

(100,0) 
9 (100,0) 5 (100,0) 8 (80,0) 13 (86,7) 61 (92,4) 

Não 1 (10,0) - - - - 2 (20,0) 2(13,3) 5 (7,6) 
         
• Q5.4E         
Sim  9 (90,0) 6 (100,0) 11 

(100,0) 
9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 

(100,0) 
65 (98,5) 

Não 1 (10,0) - - - - - - 1 (1,5) 
         
• Q5.5E         
Sim  9 (90,0) 5 (83,3) 7 (63,6) 5 (55,6) 5 (100,0) 8 (80,0) 12 (80,0) 51 (77,3) 
Não 1 (10,0) 1 (16,7) 4 (36,4) 3 (33,3) - 2 (20,0) 3 (20,0) 14 (21,2) 
Não respondeu - - - 1 (11,1) - - - 1 (1,5) 
         
• Q5.6E         
Sim  9 (90,0) 6 (100,0) 11 

(100,0) 
7 (77,8) 5 (100,0) 9 (90,0) 14 (93,3) 61 (92,4) 

Não 1 (10,0) - - - - 1 (10,0) - 2 (3,0) 
Não respondeu - - - 2 (22,2) - - 1 (6,7) 3 (4,5) 
         
TOTAL 10 

(100,0) 
6 (100,0) 11 

(100,0) 
9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 

(100,0) 
66 (100,0) 

         

 
 

Na tabela  2, considerando  o consolidado das equipes dos sete distritos 

sanitários, observa-se que 98,5% delas realizam as ações  de incentivo ao 

aleitamento materno, enquanto que apenas  68% responderam que existe registro 

atualizado de crianças até cinco anos na área de abrangência. Neste item, se 

destacam o II e o IV Distritos, onde  todas as  equipes responderam afirmativamente 

ao registro atualizado de crianças5. 

                                                
5
 Existe registro atualizado de crianças até cinco anos. 

O cartão ou caderneta da criança é avaliado e preenchido em todas as situações de procura por atendimento. 
Todos os membros da ESF estão habilitados para reconhecer e orientar ações em casos de desidratação infantil. 
A ESF desenvolve  ações sistemáticas, coletivas e individuais, de incentivo ao aleitamento materno no pré-natal e puerpério. 
80% ou mais das crianças da área com até um ano de vida estão em acompanhamento de crescimento e desenvolvimento. 
90% ou mais das crianças da área com até um ano de vida estão com esquema de vacinação em dia. 
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Tabela 3 – Distribuição das questões relativas ao padrão Desenvolvimento, segundo o distrito 

sanitário  

 
  
 Distrito da unidade  

Questão6 I  II III IV V VI VII Grupo 
total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) n (%) n (%) 

         

• Q5.7D         

Sim  10 (100,0) 4 (66,7) 9 (81,8) 6 (66,7) 5 (100,0) 8 (80,0) 14 (93,3) 56 (84,8) 

Não - 2 (33,3) 2 (18,2) 1 (11,1) - 2 (20,0) 1 (6,7) 8 (12,1) 

Não respondeu - - - 2 (22,2) - -  2 (3,0) 

         

• Q5.8D         

Sim  8 (80,0) 1 (16,7) 7 (63,6) 7 (77,8) 5 (100,0) 4 (40,0) 10 (66,7) 42 (63,6) 

Não 2 (20,0) 5 (83,3) 4 (36,4) - - 6 (60,0) 4 (26,7) 21 (31,8) 

Não respondeu - - - 2 (22,2) - - 1 (6,7) 3 (4,5) 

         

• Q5.9D         

Sim  6 (60,0) 5 (83,3) 7 (63,6) 4 (44,4) 2 (40,0) 6 (60,0) 10 (66,7) 40 (60,6) 

Não 4 (40,0) 1 (16,7) 4 (36,4) 3 (33,3) 3 (60,0) 4 (40,0) 5 (33,3) 24 (36,4) 

Não respondeu - - - 2 (22,2) - - - 2 (3,0) 

         

TOTAL 10 (100,0) 6 (100,0) 11 (100,0) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 (100,0) 66 (100,0) 

         

 
 

Na tabela  3, considerando  o consolidado das equipes dos sete distritos 

sanitários, observa-se que 84,8% delas realizam abordagem de sinais de perigo e 

risco nas crianças, priorizando o atendimento e o acompanhamento, se destacando 

o I e o V Distritos Sanitário, onde todas as equipes responderam afirmativamente a 

pergunta. Enquanto que, apenas  60,6% responderam que 80% ou mais dos RN 

receberam duas consultas no seu primeiro ano de vida. 

 
 
 

                                                
6
 Desenvolvimento: 

A ESF realiza abordagem de sinais de perigo/risco nas crianças trazidas  para atendimento na USF, estabelecendo prioridade 

de atendimento e acompanhamento. 

80% ou mais das crianças até cinco anos, em situação de risco, estão em acompanhamento pela ESF. 

80% ou mais dos RN receberam duas consultas no seu 1º mês de vida. 
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Tabela 4 – Distribuição das questões relativas ao padrão Consolidada7, segundo o Distrito Sanitário 

  
 Distrito da unidade  

Questão I  II III IV V VI VII Grupo total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

         

• Q5.10C         

Sim  8 (80,0) 4 (66,7) 8 (72,7) 4 (44,4) 5 (100,0) 6 (60,0) 10 (66,7) 45 (68,2) 

Não 2 (20,0) 2 (33,3) 2 (18,2) 3 (33,3) - 4 (40,0) 5 (33,3) 18 (27,3) 

Não respondeu - - 1 (9,1) 2 (22,2) - - - 3 (4,5) 

         

• Q5.12C         

Sim  4 (40,0) 4 (66,7) 2 (18,2) - 2 (40,0) - 7 (46,7) 19 (28,8) 

Não 6 (60,0) 1 (16,7) 9 (81,8) 7 (77,8) 3 (60,0) 9 (90,0) 7 (46,7) 42 (63,6) 

Não respondeu - 1 (16,7) - 2 (22,2) - 1 (10,0) 1 (6,7) 5 (7,6) 

         

• Q5.13C         

Sim  8 (80,0) 5 (83,3) 8 (72,7) 5 (55,6) 5 (100,0) 8 (80,0) 13 (86,7) 52 (78,8) 

Não 2 (20,0) 1 (16,7) 3 (27,3) 4 (44,4) - 2 (20,0) 2 (13,3) 14 (21,2) 

         

TOTAL 10 (100,0) 6 (100,0) 11 (100,0) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 (100,0) 66 (100,0) 

         

 
 

Na tabela  4, considerando  o consolidado das equipes dos sete distritos 

sanitários, observa-se que  em 78,8% delas, a prevalência do aleitamento materno 

exclusivo aos 30 dias é de 90% ou mais. Se destaca o V distrito onde todas as 

equipes responderam afirmativamente.  Enquanto que apenas  28,8% responderam 

que a ESF desenvolve ações de acompanhamento de crianças com asma de acordo 

com o protocolo clínico estabelecido. 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
7
 Consolidada: 

80% ou mais das crianças entre um e cinco anos de vida da área estão em acompanhamento pela 
ESF. 
A ESF desenvolve ações de acompanhamento de crianças com asma de acordo com o protocolo 
clínico estabelecido. 
A prevalência do aleitamento materno exclusivo aos 30 dias é de 90% ou mais. 
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Tabela 5 – Distribuição das questões relativas ao padrão Boa8, segundo o Distrito Sanitário.  

 
 
 Distrito da unidade  

Questão I  II III IV V VI VII Grupo 
total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

         

• Q5.14B         

Sim  10 (100,0) 5 (83,3) 11 (100,0) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 (100,0) 65 (98,5) 

Não - 1 (16,7) - - - - - 1 (1,5) 

         

• Q5.15B         

Sim  7 (70,0) 6 (100,0) 10 (90,9) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 14 (93,3) 61 (92,4) 

Não 3 (30,0) - 1 (9,1) - - - - 4 (6,1) 

Não respondeu - - - - - - 1 (6,7) 1 (1,5) 

         

• Q5.16B         

Sim  10 (100,0) 6 (100,0) 11 (100,0) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 13 (86,7) 64 (97,0) 

Não - - - - - - 2 (13,3) 2 (3,0) 

         

• Q5.17B         

Sim  7 (70,0) 2 (33,3) 10 (90,9) 3 (33,3) 4 (80,0) 10 (100,0) 6 (40,0) 42 (63,6) 

Não 3 (30,0) 4 (66,7) - 6 (66,7) 1 (20,0) - 8 (53,3) 22 (33,3) 

Não respondeu - - 1 (9,1) - - - 1 (6,7) 2 (3,0) 

         

• Q5.18B         

Sim  5 (50,0) 4 (66,7) 7 (63,6) 6 (66,7) 3 (60,0) 1 (10,0) 13 (86,7) 39 (59,1) 

Não 5 (50,0) 2 (33,3) 4 (36,4) 3 (33,3) 2 (40,0) 9 (90,0) 2 (13,3) 27 (40,9) 

         

TOTAL 10 (100,0) 6 (100,0) 11 (100,0) 9 (100,0) 5 (100,0) 10 (100,0) 15 (100,0) 66 (100,0) 

         

 
 

Na tabela 5, considerando  o consolidado das equipes dos sete distritos 

sanitários, observa-se que em 98,5% delas houve redução do nº absoluto de 

internações por infecções respiratórias agudas na população infantil. Enquanto que 

apenas  59,01% responderam que  a prevalência do aleitamento materno exclusivo 

aos seis meses é de 60% ou mais. Neste item se destaca o VI Distrito, onde  em 

                                                
8 Houve redução do nº absoluto de internações por infecções respiratórias agudas na população. 
A desnutrição entre as crianças menores de dois anos tem sua incidência em curva descendente ou é  inexistente. 
Houve redução do número absoluto ou ausência de casos de RN baixo peso ao nascer. 
Todos os óbitos neonatais são investigados. 
A prevalência do aleitamento materno exclusivo aos seis meses é de 60% ou mais. 
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apenas 10% das equipes a prevalência do aleitamento aos seis meses é de 60% ou 

mais. 

 
 
Tabela 6 – Distribuição das questões relativas ao padrão Avançada9, segundo o distrito sanitário  

 
 Distrito da unidade  

Questão I  II III IV V VI VII Grupo 
total 

 n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

         

• Q5.20A         

Sim  2 (20,0) - 5 (45,5) 4 (44,4) - 3 (30,0) 5 (33,3) 19 (28,8) 

Não 8 (80,0) 6 (100,0) 5 (45,5) 5 (55,6) 5 (100,0) 7 (70,0) 7 (46,7) 43 (65,2) 

Não respondeu - - 1 (9,1) - - - 3 (20,0) 4 (6,1) 

         

• Q5.21Aa         

Sim  7 (70,0) 2 (33,3) 8 (72,7) 3 (33,3) 3 (60,0) 10 
(100,0) 

8 (53,3) 41 (62,1) 

Não 3 (30,0) 4 (66,7) 1 (9,1) 6 (66,7) 1 (20,0) - 5 (33,3) 20 (30,3) 

Não respondeu - - 2 (18,2) - 1 (20,0) - 2 (13,3) 5 (7,6) 

         

• Q5.22A         

Sim  2 (20,0) - - 4 (44,4) - 1 (10,0) 4 (26,7) 11 (16,7) 

Não 8 (80,0) 6 (100,0) 7 (63,6) 5 (55,6) 5 (100,0) 9 (90,0) 11 (73,3) 51 (77,3) 

Não respondeu - - 4 (36,4) - - - - 4 (6,1) 

         

• Q5.23A         

Sim  8 (80,0) 5 (83,3) 11 
(100,0) 

8 (88,9) 4 (80,0) 5 (50,0) 14 (93,3) 55 (83,3) 

Não 2 (20,0) 1 (16,7) - 1 (11,1) 1 (20,0) 5 (50,0) 1 (6,7) 11 (16,7) 

         

TOTAL 10 
(100,0) 

6 (100,0) 11 
(100,0) 

9 (100,0) 5 (100,0) 10 
(100,0) 

15 
(100,0) 

66 (100,0) 

         

 
  

Na tabela  6, considerando  o consolidado das equipes dos sete distritos 

sanitários, observa-se que em 83,3% delas  realizam em 80% ou mais dos RN  

uma consulta na sua 1ª semana de vida. Enquanto que apenas  16,7% 

responderam que a prevalência do aleitamento materno aos 12 meses é de 70% ou 

mais. 
                                                
9 80% ou mais das crianças da área entre cinco a dez anos de vida estão em acompanhamento pela ESF. 
Todos os óbitos infantis e fetais ocorridos nos últimos 12 meses foram investigados. 
A prevalência do aleitamento materno aos 12 meses é de 70% ou mais. 
80% ou mais dos RN receberam uma consulta na sua 1ª semana de vida. 
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Tabela 7 – Consolidado dos padrões de Qualidade, segundo o Distrito Sanitário  
 
 
 Distrito da unidade  
Dimensão 
(padrões) 

I   II III IV V VI VII Grupo 
total 

 n (%) N (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
         
°°°° Elementar         
   n 49  34 57 45 28 50 70 333 
   % 81,7 94,4 86,4 83,3 93,3 83,3 77,8 84,1 
         
•••• Em desenvolvimento         
   n 24 10 23 17 12 18 34 138 
   % 80,0 55,6 69,7 63,0 80,0 60,0 75,6 69,7 
         
•••• Consolidada         
   n 20 13 18 9 12 14 30 116 
   % 66,7 72,2 54,5 33,3 80,0 46,7 66,7 58,6 
         
         
•••• Boa         
   n 39 23 49 36 22 41 61 271 
   % 78,0 76,7 89,1 80,0 88,0 82,0 81,3 82,1 
         
•••• Avançada         
   n 19 7 24 19 7 19 31 126 
   % 47,5 29,2 54,5 52,8 35,0 47,5 51,7 47,7 
         
 

 

Quando se analisa os resultados gerais dos padrões na tabela 07 e do gráfico 

01, independente do distrito sanitário, observa-se que os padrões com maiores 

percentuais de respostas positivas corresponderam ao: “Elementar” (84,1%), ao 

padrão “Boa” (82,1%) e ao padrão “Desenvolvida” (69,7%). O menor padrão 

encontrado se refe a dimensão “Avançada”  (47,7%).  

Quando se analisa por distrito observa-se que, nos percentuais de respostas 

positivas, para a dimensão “Elementar”, os maiores valores ocorreram nos Distritos II 

com 94,4%, e no V, com 93,3%. Os demais  distritos variaram de 77,8%  no VII 

Distrito, a 86,4% no III Distrito. 

Na dimensão “Desenvolvimento”, os dois maiores percentuais foram 

registrados no I e no V distritos, com 80% cada, e os demais percentuais variaram 

de 55,6 no II Distrito, a 75,6%  no VII Distrito Sanitário.   

Na dimensão “Consolidada” o maior percentual (80,0%) foi registrado no V 

Distrito,  e os menores percentuais no  IV e VI Distritos, 33,3% e 46,7%, 

respectivamente.  
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Os percentuais da dimensão “Boa” variaram de 89,1% no III Distrito, a 76,7%  

II Distrito. Na dimensão “Avançada”, os menores valores ocorreram no II Distritos, 

com 29,2%, e  no V Distrito com 35,0%,  variando entre 47,5% a 54,5% nos demais 

distritos.   

 

FIG. 4 – Consolidado dos padrões de Qualidade, segundo o Distrito Sanitário 
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5.2 Avaliação das Questões segundo o Tempo de Funcionamento da ESF 

 

 

A Tabela 8 apresenta as equipes com  cinco anos  ou mais, e até quatro anos  

de implantação. Na maioria das unidades  o padrão “Elementar’ obteve maior 

conformidade das  respostas positivas. É possível observar que a maior diferença 

percentual ocorreu na questão Q5.1E, onde o  maior percentual foi registrado entre 

as equipes implantadas com até quatro anos  (90,0%), enquanto as implantadas 

com cinco anos ou mais foram de 64,3%.  Entretanto, para a margem de erro fixada 

(5%) não se comprova associação significativa entre nenhuma das questões e o 

tempo de funcionamento da ESF (p > 0,05).  

 

Tabela 8 – Avaliação das questões relativas ao padrão Elementar, segundo o tempo (em anos) de 

funcionamento da equipe de saúde da família   

 
 

Tempo (em anos) de funcionamento da 
equipe de saúde da família 

 
 

Questão 5 ou mais Até 4 Grupo total Valor de p 
 N % n % n %  
Q5.1E        

        
Sim  36 64,3 9 90,0 45 68,2 p(1) = 0,080 
Não 20 35,7 1 10,0 21 31,8  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
• Q5.2E        
Sim  42 75,0 8 80,0 50 75,8 p(1) = 1,000 
Não 14 25,0 2 20,0 16 24,2  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
• Q5.3E        
Sim  53 94,6 8 80,0 61 92,4 p(1) = 0,162 
Não 3 5,4 2 20,0 5 7,6  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
• Q5.5E        
Sim  42 76,4 9 90,0 51 78,5 p(1) = 0,676 
Não 13 23,6 1 10,0 14 21,5  
        
TOTAL 55 100,0 10 100,0 65 100,0  
        
(1): Através do teste Exato de Fisher. 
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Dos resultados  relativos às questões  em “desenvolvimento” (Tabela 9) é 

possível verificar que a maior diferença entre as duas faixas de tempo de 

funcionamento ocorreu na questão 5.9D,  que obteve valor mais elevado entre os 

que tinham mais de cinco anos de funcionamento (64,8% x 50,0%). Entretanto, não 

se comprova associação significativa entre o tempo de funcionamento com nenhuma 

das três questões (p > 0,05). 

  

Tabela 9 – Avaliação das questões relativas às unidades em Desenvolvimento, segundo o tempo 

(em anos) de funcionamento da equipe de saúde da família 

 
 

Tempo (em anos) de funcionamento da 
equipe de saúde da família 

 
 

Questão 5 ou mais Até 4 Grupo total Valor de p 
 N % n % n %  
        
• Q5.7D        
Sim  47 87,0 9 90,0 56 87,5 p(1) = 1,000 
Não 7 13,0 1 10,0 8 12,5  
        
TOTAL 54 100,0 10 100,0 64 100,0  
        
• Q5.8D        
Sim  35 66,0 7 70,0 42 66,7 p(1) = 1,000 
Não 18 34,0 3 30,0 21 33,3  
        
TOTAL 53 100,0 10 100,0 63 100,0  
        
• Q5.9D        
Sim  35 64,8 5 50,0 40 62,5 p(1) = 0,482 
Não 19 35,2 5 50,0 24 37,5  
        
TOTAL 54 100,0 10 100,0 64 100,0  
        
(1): Através do teste Exato de Fisher. 
  

Dos resultados  relativos às questões do padrão  “Consolidada” (Tabela 10), é 

possível verificar que a maior diferença entre as duas faixas de tempo de 

funcionamento ocorreu na questão 5.10C, que obteve valor mais elevado entre as 

equipes que tinham até quatro anos de funcionamento (90,0% x 67,9%). Entretanto, 

não se comprova associação significativa entre o tempo de funcionamento com 

nenhuma das questões (p > 0,05).  
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Tabela 10 – Avaliação das questões relativas às unidades Consolidadas, segundo o tempo (em 

anos) de funcionamento da equipe de saúde da família 

 
 
 

Tempo (em anos) de funcionamento da 
equipe de saúde da família 

 
 

Questão 5 ou mais Até 4 Grupo total Valor de p 
 N % N % N %  
        
• Q5.10C        
Sim  36 67,9 9 90,0 45 71,4 p(1) = 0,257 
Não 17 32,1 1 10,0 18 28,6  
        
TOTAL 53 100,0 10 100,0 63 100,0  
        
• Q5.12C        
Sim  15 28,8 4 44,4 19 31,1 p(1) = 0,441 
Não 37 71,2 5 55,6 42 68,9  
        
TOTAL 52 100,0 9 100,0 61 100,0  
        
• Q5.13C        
Sim  43 76,8 9 90,0 52 78,8 p(1) = 0,675 
Não 13 23,2 1 10,0 14 21,2  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
 (1): Através do teste Exato de Fisher. 
 
 
 

Da Tabela 11, dos resultados  relativos ao  padrão  “Boa”, se destaca que a 

questão  5.17B foi a única que apresentou associação significativa com o tempo de 

funcionamento da ESF. Para a referida questão, se destaca que o percentual com 

respostas positivas foi de 100,0% entre os pesquisados das unidades com até 

quatro anos de funcionamento e de 59,3% entre os pesquisados das unidades com 

cinco anos ou mais.  
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Tabela 11 – Avaliação das questões relativas  as questões do padrão  “Boa”, segundo o tempo (em 

anos) de funcionamento da equipe de saúde da família.   

 
 
 

Tempo (em anos) de funcionamento da 
equipe de saúde da família 

 
 

Questão 5 ou mais Até 4 Grupo total Valor de p 
 N % n % n %  
        
• Q5.15B        
Sim  51 92,7 10 100,0 61 93,8 p(1) = 1,000 
Não 4 7,3 - - 4 6,2  
        
TOTAL 55 100,0 10 100,0 65 100,0  
        
• Q5.17B        
Sim  32 59,3 10 100,0 42 65,6 p(1) = 0,012* 
Não 22 40,7 - - 22 34,4  
        
TOTAL 54 100,0 10 100,0 64 100,0  
        
• Q5.18B        
Sim  33 58,9 6 60,0 39 59,1 p(1) = 1,000 
Não 23 41,1 4 40,0 27 40,9  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
(*): Associação significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 
 

 

Da Tabela, 12 dos resultados  relativos as questões do padrão  “Avançada”, 

se destaca que  Q5.21 foi a única que apresentou associação significativa com o 

tempo de funcionamento da ESF. Para a referida questão se destaca que o 

percentual com respostas positivas foi de 100,0% entre os pesquisados das 

unidades com até quatro anos de funcionamento e de 60,8% entre os pesquisados 

das unidades com cinco anos ou mais.  
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Tabela 12 – Avaliação das questões relativas às unidades Avançadas, segundo o tempo (em anos) 

de funcionamento da equipe de saúde da família   

 
 
 

Tempo (em anos) de funcionamento da 
equipe de saúde da família 

 
 

Questão 5 ou mais Até 4 Grupo total Valor de p 
 N % n % n %  
        
• Q5.20ª        
Sim  15 28,8 4 40,0 19 30,6 p(1) = 0,479 
Não 37 71,2 6 60,0 43 69,4  
        
TOTAL 52 100,0 10 100,0 62 100,0  
        
• Q5.21ª        
Sim  31 60,8 10 100,0 41 67,2 p(1) = 0,023* 
Não 20 39,2 - - 20 32,8  
        
TOTAL 51 100,0 10 100,0 61 100,0  
        
• Q5.22ª        
Sim  10 19,2 1 10,0 11 17,7 p(1) = 0,674 
Não 42 80,8 9 90,0 51 82,3  
        
TOTAL 52 100,0 10 100,0 62 100,0  
        
• Q5.23ª        
Sim  48 85,7 7 70,0 55 83,3 p(1) = 0,351 
Não 8 14,3 3 30,0 11 16,7  
        
TOTAL 56 100,0 10 100,0 66 100,0  
        
(*): Associação significativa ao nível de 5,0%. 
(1): Através do teste Exato de Fisher. 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

 
6.1  Avaliação da Estratégia Saúde da Família 

 

 

A realização de avaliação da Atenção Básica no país ganhou um impulso 

relevante  depois da implantação e expansão da Estratégia Saúde da Família, tendo 

em vista as mudanças   que foram apresentadas no cenário nacional, legitimando o 

modelo de atenção à saúde com forte enfoque na área da  criança, com foco na 

promoção e prevenção dos agravos. 

O escopo que inclui as investigações é imenso e a produção de conhecimento 

no país sob o Programa não chegou sequer a produzir uma descrição 

consubstanciada sobre o próprio processo de implantação (Brasil, 2007). Nesse 

estudo, que trata da Avaliação da Qualidade da Estratégia Saúde da Família em 

Maceió, município de gestão plena do Sistema de Saúde, foram encontrados alguns  

resultados comentados abaixo, que entende-se ser importante para iniciar as 

discussões sobre os padrões de qualidade-objeto maior desse estudo. 

Nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo em estudos de linha de base 

realizados pelo Ministério da Saúde, avaliando a atenção básica, apontam para a 

importância da incorporação da avaliação  dos serviços por parte das equipes, 

incorporando-a no seu processo de trabalho, no sentido de ter condições  de 

comparar a atenção básica em todas as suas dimensões nos estágios de 

desenvolvimento. Em seu estudo sobre o Monitoramento e a Avaliação da Atenção 

Básica: novos horizontes, de Eronildo Felisberto (2004), ocorrido em Pernambuco, 

mostrou a importância do retorno dos processos avaliativos por quem efetivamente 

responde pela ação e tem poder para produzir as mudanças nos níveis de gestão e 

das práticas de saúde. 

De acordo com Pisco (2006), a avaliação não pode ser entendida  enquanto 

uma ameaça, e sim como ferramenta de mudança e incentivo em prol do alcance  

da qualidade  dos serviços para que os diferentes serviços de saúde cumpram 
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padrões mínimos  de qualidade. O objetivo é a identificação, avaliação e correção de 

situações potencialmente melhoráveis (Pisco, 2006). 

Inúmeras iniciativas nacionais têm enfatizado a necessidade de se imprimir 

programas de melhoria da Atenção Primária, com vista a alcançar objetivos  

consagrados no SUS como: o aumento da acessibilidade; o alcance de melhores 

resultados em saúde; a satisfação dos usuários e a busca por eficiência dos 

recursos empregados (Campos, 2007). 

No estudo  conduzido pelo Ministerio da Saúde, sobre desempenho do PSF 

no Sul e no Nordeste do Brasil, foram avaliados 41 municípios  com mais de 100 mil 

habitantes; dentre eles, dois municípios alagoanos. Nos achados, no período 

compreendido entre 1999 a 2004, o PSF cresceu mais no Nordeste que no Sul do 

País. A avaliação do PSF, no referido, estudo estava mais consolidada nos grandes 

centros urbanos da região Nordeste do que no Sul do País, (Viana , et al, 2002; 

Brasil, 2004). Em Maceió houve um crescimento expressivo da ESF até 2004, com 

alcançe de 25% de cobertura.  

Prado et al  (2007), em estudo sobre a prática da integralidade à partir da  

saúde da crianças, faz reflexão sobre os indicadores,  onde a exclusão social  ainda  

é preocupante e o acesso a bens e serviços ainda não atinge a grande maioria da 

população. Mostra a necessidade de se refletir quanto a qualidade da atenção a 

saúde, prestada na rede pública, e da dificuldade em se avaliar os avanços e as 

dificuldades na operacionalização do SUS e o impacto da ESF.  

Em nosso estudo, do universo das equipes implantadas em Maceió, a 

distribuição ocorre da seguinte forma: 15,2%  no I DS; 9,1% no II DS; 16,7% no II 

DS; 13,6% no IV DS 7,6% Nov DS; 15,2% no VI DS e 22,7% no VII DS. Ainda de 

acordo com os dados, observa-se que a distribuição não ocorreu uniformemente. 

Levando-se em consideração a população e o perfil epidemiológico dos distritos, 

nenhum deles é coberto em sua totalidade pela estratégia, o que dificulta a análise 

de programas e projetos implantados.  

Sales (2008), estudando a implantação da ESF em Maceió, mostra que  o VI 

DS foi o primeiro a ter o PSF implantado, apresentando a situação sócio-sanitária 

preocupante, cuja cobertura do PSF é de 34%, e que é o V DS, o segundo mais 

populoso da capital,  com a situação sócio-sanitária preocupante, é contemplado 
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com apenas 14% da estratégia. Enquanto que o III DS possui o primeiro  lugar em 

cobertura, com uma  situação privilegiada em relação aos demais, no tocante à 

disponibilidade de serviços em todos os neveis de complexidade e da situação 

sócio- sanitária. 

Das equipes, 84,8% estão em funcionamento há mais de cinco anos. No 

estudo de Sales, em 2001, a cobertura da ESF era de 22%,  o que se conclui que a 

grande maioria das equipes estão implantadas há mais de 10 anos na capital.  

Os estudos de linhas de base realizados pelo Ministério da Saúde em 2006  

mostrou que, no Brasil, até 1998, o PSF estava implantado em 100% dos municípios 

com população igual ou superior a 500 mil habitantes (Amazonas, Pará, Alagoas, 

Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná e 

Goiás). Até o ano de 2001, 3902 municípios tinham o PSF implantado, 

correspondendo a 70,2% dos municípios base, com destaque para os estados da 

Paraíba (90,1%), Pernambuco (93,5%), Piauí (96,8%), Rondônia (98,1%), Alagoas 

(100%) e Ceará (100%) (Brasil, 2006). 

A análise dos dados, permitiu identificar que o município de Maceió foi uma 

das primeiras capitais do país a aderir ao programa em 1996, expandindo 

rapidamente as  equipes até 2001, chegando a 22, em 2008, a 27%. 

De acordo com o Ministério da Saúde no ano de 2006, havia 75,9% dos 

municípios brasileiros com o programa implantado, cobrindo 33% do total da 

população. A implantação do PSF foi bastante expressiva em municípios habilitados 

na gestão plena do sistema de saúde, (NOB 96). No Nordeste, isso correspondeu a 

66,7%, ocupando o 2º lugar após a região Norte (70,2%), sendo que Alagoas 

implantou em 100% dos municípios (BRASIL, 2006). No entanto, apenas alguns 

municípios do Estado possuem 100% de cobertura da ESF. Em Alagoas atualmente 

são 102 municípios com a ESF implantadas. Maceió possui com 27% dessa 

cobertura.   

A pesquisa desenvolvida pela FIOCRUZ por Prado, em  10 municípios com 

população de 100 mil habitantes, trata do  PSF e da construção de um novo modelo 

para a atenção básica no Brasil, cujo objetivo foi analisar os fatores que facilitam e 

dificultam a implantação do PSF em grandes centros urbanos. O estudo mostra que 

as principais atribuições das equipes na ABS estão priorizadas nos eixos da atenção 
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básica, compreendendo, entre elas, a saúde da criança, que foi conferida entre 66% 

a 100% de prioridade, no atendimento entre as localidades estudadas. Foi detectado 

ainda que, em alguns municípios era forte a presença de protocolos clínicos na 

atenção à saúde da criança, a exemplo da AIDPI.  

O  estudo de  Roncalli, sobre o Impacto do PSF na saúde da criança em 

municípios de grande porte da região Nordeste do Brasil, avaliou quatro municípios  

com mais de 100 mil habitantes. O resultado mostrou  não haver diferença dos 

indicadores entre áreas cobertas e não cobertas pelo PSF, com destaque apenas 

para diarréias. Apontou, ainda, que o PSF nas áreas estudadas é pouco resolutivo e 

sem diferencial nos padrões de assistência à saúde. De acordo com o estudo, a 

forma como o programa é implantado influencia diretamente nos resultados 

alcançados (Roncalli, 2006).   

Para Mello (2007) com a implantação da ESF na década de 90 a saúde da 

criança passou a ser prioridade na atenção primária,  ancorada nas ações em AIDPI 

relativas à redução da gravidade da doença infecciosa prevalente na infância, 

atenção com qualidade aos menores de cinco anos, assistência domiciliar, 

comunitária e nos serviços, incentivo às ações de promoção e prevenção, com um 

movimento intenso de capacitações dos médicos e enfermeiros.  

Machado, em estudo  com abordagem quantitativa descritiva,  realizado em 

2005, avaliou a assistência prestada por enfermeiros nas Unidades de Saúde da 

Família do Ceará em crianças de 0 a 2 anos. Apresentou que, 47% dos enfermeiros 

fizeram AIDPI, 53,2% realizaram consultas de enfermagem após 30 dias do 

nascimento de crianças, 79%,  organizaram grupos com preparação para orientação 

sobre os cuidados com a criança. O estudo mostrou, ainda, que  78% atuam na 

Saúde da Família há menos de cinco  anos, 75% fizeram a especialização em saúde 

da família e que  59% realizaram a visita uma semana pós parto.  

Nesse estudo foi encontrado 89,4% dos enfermeiros capacitados em AIDPI e 

54,5 % dos médicos capacitados. No entanto, nenhuma unidade de saúde da capital 

possui implantada a proposta de AIDPI. O que pode fragilizar a atenção integral à 

criança. Apesar do número expressivo de profissionais capacitados em AIDPI,  o 

município não implantou as ações da Atenção Integral à Saúde da Criança, em 

conformidade com o protocolo AIDPI (Alagoas, 2005).  
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Prado et al (2007), ao avaliar a prática da integralidade à partir da saúde da 

criança em duas unidades de saúde, com PSF e sem PSF implantado, mostrou que 

a integralidade da atenção a criança não estava presente nas duas unidades, se 

constituindo em desafio para  o Sistema Único de Saúde.  

Um estudo realizado em Pelotas, Rio Grande do Sul (RS), com médicos 

capacitados e não capacitados em AIDPI, demonstrou melhor desempenho nos 

treinados quanto as recomendações sobre o aconselhamento nutricional, 

respondendo adequadamente a 83% das questões abordadas, contra 68% dos não 

treinados, o que demonstrou que a capacitação ajudou no melhor desempenho 

desses profissionais nas práticas  relativas a criança.  

Felisberto (2001), em estudo realizado em Pernambuco, mostrou que foi a 

capacitação na atenção integral às doenças prevalentes na infância que ofereceu 

mais segurança e qualidade prestada por médicos e enfermeiros. Para Slomp et al 

(2007), a estratégia tem um importante fundamental na adequada qualidade da 

atenção a saúde nas crianças de 0 a 5 anos.  

No estudo de Silva et al (2009)  86,66% dos médicos  realizaram o curso em 

AIDPI, o que consideram importante para o desempenho das ações da criança, 

associado  com à  disponibilidade de recursos para o desenvolvimento das ações. A 

autora relata que as linhas do cuidado nas unidades com  a ESF estão sendo 

realizadas, embora se perceba que as ações do médico são mais voltadas para a 

linha curativa. As ações de promoção e prevenção são mais exercidas pelos 

enfermeiros. 

O estudo realizado por Samico et al (2005), no estado de Pernambuco, sobre 

implantação da atenção à saúde da criança na atenção básica de saúde, em uma 

unidade de saúde da família e uma unidade com modelo tradicional, ambas com 

profissionais treinados e não treinados na AIDPI, mostrou que foi satisfatório o grau 

de implantação em USF e insatisfatório para as unidades tradicionais. No estudo, foi 

visto que a ausência dos profissionais de enfermagem na atenção infantil foi 

determinante para o valor insatisfatório das unidades.  

Amaral et al (2004), em estudo que avaliou a prática desenvolvida por 

médicos e enfermeiros  que receberam capacitação na atenção integral as doenças 

prevalentes em crianças, identificou que ocorreu um maior desempenho nas 
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unidades da ESF com uma significativa melhoria da qualidade da assistência 

prestada. Dos resultados e do impacto das ações ofertadas na atenção primária, os 

enfermeiros possuíam  maior desempenho que os médicos na classificação das 

doenças. Mesmo diante dos resultados, as associações médicas no Brasil, interromperam a 

proposta institucional de capacitação dos enfermeiros na estratégia, argumentando a não autorização 

dos mesmos para prescrever medicamento. Razão pela qual, em Alagoas, as Secretarias de Saúde 

dos municípios desautorizam os profissionais a realizarem as ações integrais na saúde da criança, 

sem levar em consideração a competência legal da profissão e o direito da criança ao atendimento 

integral.   

Vários estudos ressaltam o potencial da enfermagem para o atendimento 

clínico ampliado, em conjunto com as ações de prevenção e promoção à saúde. Um 

dos aspectos ressaltados é que a elaboração de protocolos contribui com esse 

processo (Franco et al, 2003; Mello & Lima, 2009; Samico et al, 2005).   

 

6.2 Avaliação dos Padrões Qualidade de Saúde da Criança nos Distritos 

Sanitários 

 

Quando analisamos os resultados da pesquisa com relação aos  padrões de 

qualidade da ESF, nas ações da criança, por distrito sanitário, o  Elementar foi o 

que apresentou o maior percentual entre todos os padrões em todos os Distritos 

Sanitários, com 84,1%. O Padrão apresenta os  elementos  fundamentais, de 

estrutura e das ações mais básicas da ESF. Foi ele que apresentou a maior 

conformidade de ações desenvolvidas pelas equipes, onde apenas o  VII DS, 

realizou abaixo de 80% das ações básicas da criança.  

Entre as atividades do padrão elementar, observa-se que, o preparo dos 

profissionais para as ações de desidratação e incentivo ao aleitamento materno 

foi uniforme em todos os distritos, com mais de 80% de conformidade das respostas 

positivas. 

A implantação da AMQ nas equipes de saúde da Família, do Programa de 

Extensão Comunitária, do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, possibilitou 

analisar algumas ações e várias dimensões do instrumento de Avaliação da 

Qualidade da Estratégia Saúde da Família. Foi encontrando entre 60% a 80% de 

conformidade das ações de saúde desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, 
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relacionadas com o planejamento familiar, ao cadastramento da família 

acompanhadas na área, crianças acompanhadas, hipertensos e ações de educação 

em saúde no pré-natal. De acordo com os resultados, as ações são básicas para o 

trabalho da estratégia  saúde da Família, portanto, se enquadrando no padrão 

Elementar. 

O estudo realizado por Dubeux et al, (2004), avaliou o incentivo ao 

aleitamento materno pelos ESF de Olinda, Pernambuco, encontrando 76% dos 

entrevistados dos I DS e 86,7% dos entrevistados do II DS desenvolvendo ações de 

incentivo ao aleitamento materno. No estudo, o autor utilizou parâmetros que 

classificaram as práticas em padrões, julgando como implantadas (90% a 100% de 

respostas positivas), parcialmente implantada aceitável (70% a menos de 90% de 

respostas positivas), parcialmente implantadas não aceitadas (50% e menos de 70% 

de respostas positivas) e não implantadas (concordância inferior a 50%). 

O resultado do estudo mostrou a implantação em 22,5% das ESF e 

parcialmente aceitável em 57,5% das ESF, havendo melhor desempenho do II DS 

nas ações de incentivo precoce ao aleitamento materno exclusivo e orientação pré-

natal. A prevalência e a duração do aleitamento materno ainda estão bem aquém do 

recomendado pela OMS, o que pode levar a menor proteção contra infecções e 

oferta inadequada de alimentos (Brasil, 2002). 

Para Prado et al (2007), em estudo realizado em unidades com e sem o PSF 

implantado, verificou-se o registro de crianças em prontuários no município de São 

Paulo. Nos achados, não houve diferença no registro entre as unidades. É 

importante destacar que a avaliação nutricional constitui uma das principais 

ferramentas para o controle e acompanhamento de saúde das crianças, porém, 

como constatado no presente estudo, o fato de pesar e anotar no prontuário não 

garante que a avaliação nutricional das crianças esteja sendo feita . 

Silveira et al (2001), em estudo sobre a à qualidade da atenção  a saúde da 

criança, evidenciou o não apego às padronizações e rotinas dos serviços como um 

grande dificultador para o planejamento e a avaliação oportuna dos serviços e das 

ações de saúde. A falta da cultura no preechimento adequado dos instrumentos 

dificultam a organização da rede de saúde. E que são muito escassas as pesquisas 

que avaliam a qualidade dos serviços. Em sua maioria, limitam-se a descrever 
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características da atenção médica, tais como cobertura, número de consultas pré-

natais e tipo de parto (Tanaka et al., 1989; Gomes et al., 1990; Scochi, 1991).    

Figueredo e Mello (2003) avaliaram as ações desenvolvidas pela enfermagem 

em crianças menores que cinco anos em duas UBS de São Paulo com relação ao 

crescimento e desenvolvimento, de acordo com as autoras as ações básicas de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, de estimulo ao aleitamento 

materno e orientação alimentar, vacinas e prevenção de doenças prevalentes, estão 

permeando a assistência; embora que fragmentada.    

O estado de Ceará em 2003 publicou que 90,0% das crianças menores de 

três anos, no estado, dispõem do "Cartão da Criança" por meio do qual é medido 

seu desenvolvimento e crescimento que a cobertura vacinal no Ceará  alcançou 

95,0% nos últimos anos, imunizando crianças com as vacinas do esquema 

tradicional (BCG, DTP, Pólio e Sarampo). Com relação às doenças diarréicas a 

pesquisa indicou que são ainda prevalentes e uma das maiores causas de óbito 

infantil (Ceará, 2003). 

Cruz (2002), avaliando em São Paulo a cobertura vacinal e taxa de abandono 

da vacina DPT em municípios com e sem a presença de PSF, observou que a 

implantação desse programa foi um dos fatores que contribuíram para a queda das 

taxas de abandono ao esquema vacinal para DPT. Silva (2003), ao avaliar a 

evolução de indicadores relacionados à saúde da criança no município de Sobral 

(CE), chama a atenção para o fato de que, em cinco anos de observação pós-

implantação do PSF, a imunização em crianças menores de cinco anos ascendeu 

quase 30%. 

Quando analisamos o padrão de qualidade em Desenvolvimento  

encontramos 67% de conformidade das ações entre os distritos sanitários. Assim, 

apenas 69,7% das equipes de todos os distritos sanitários realizam as ações em sua 

plenitude, e que o I e IV DS realizam 80% das ações.  

No padrão Desenvolvimento com relação a consulta ao RN no primeiro mês 

de vida, apenas o II DS apresenta acima de 80% das equipes que realizam essa 

atividade. Os demais distritos atingiram percentuais em torno de 60%.  

Saparolli (2007), em estudo sobre avaliação dos procedimentos realizados 

por enfermeiros, nas crianças em unidades básicas de saúde, identificou que os 
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atendimentos eram   registrados e que o aleitamento exclusivo era realizado em 

66% das crianças com até quatro meses de vida. A pesquisa apontou, ainda,que 

todas as crianças  do estudo, atendidas pelas enfermeiras, estavam com a vacina 

em dia  e com o registro atualizado no cartão. 

Foi verificado na pesquisa que a avaliação dos  sinais de perigo na presença 

de tosse ou dificuldade respiratória eram encaminhados para o nível mais complexo 

do sistema de saúde. 

No padrão de qualidade Consolidada apenas 58% das unidades de todos os 

distritos realizam algumas ações. Apenas o V DS apresenta 80% das respostas 

afirmativas. Esse distrito é o que possui o menor número de equipes.  As ações 

definidas para os padrões apresentados são relacionadas ao processo de 

implantação  da atenção à saúde da criança, ou seja,  se encontram ainda no 

estágio inicial. O que se esperava, pelo período de implantação da ESF na capital, é 

que essas ações estivessem mais  amadurecidas no processo de trabalho das 

equipes. 

Na avaliação do padrão Consolidado,  os achados apontam que nenhum 

distrito apresentou uniformidade nas respostas positivas, e que, apenas no V DS,  

todas as equipes acompanham as crianças menores de cinco anos e o aleitamento 

exclusivo aos trinta dias é de 90% ou mais.   

Estudos realizados por Toma (2008), sobre os benefícios da amamentação 

para a criança, apontam para a importância da amamentação o mais precocemente 

possível. A mortalidade, nesse estudo, poderia ter uma diminuição de 16,3% caso a 

criança fosse levada ao seio no seu primeiro dia de vida e, em 22,3%, se  ocorresse 

na primeira hora.   

No padrão de qualidade Boa, obteve 82% de conformidade das respostas 

afirmativas no conjunto dos distritos sanitários, sendo considerado o segundo maior 

percentual, dos padrões estudados em todos os distritos. E esse padrão foi o único 

que apresentou homogeneidade em todos  os distritos.   

Nas questões relativas ao padrão  Boa, destacam-se a redução de 

internações por Infecções Respiratórias Agudas, redução de desnutrição em 

menores de dois anos e a redução de RN com baixo peso ao nascer, sendo essas 
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questões, encontradas no estudo, em maior conformidade de respostas positivas em 

todos os distritos.  

Chama a atenção nos resultados a prevalência do aleitamento exclusivo aos 

seis meses de vida em 60% ou mais das crianças, percentual abaixo de 70% da 

maioria das equipes. No VI DS, esse número atingiu apenas 10% das crianças.  

Estudos de Pelletier et al (2003), que tratam da desnutrição infantil e da 

mortalidade em crianças, reforçam a necessidade da qualidade da oferta de ações 

básicas, com o componente permanente de avaliação, no sentido de garantir a 

resolutividade da promoção da saúde no primeiro nível de assistência, contribuindo 

com  a redução da morbimortalidade  por estas causas.  

O estudo realizado em 2005 por Machado avaliou a assistência prestada por 

enfermeiros nas Unidades de Saúde da Família do Ceará em crianças de zero a 

dois anos. As pesquisas mostraram que 47% dos enfermeiros fizeram AIDPI; 53,2% 

realizaram a primeira consulta após 30 dias do nascimento de crianças; 79% 

organizaram grupos com preparação para orientação sobre os cuidados com a 

criança; 78% atuam na Saúde da Família há menos de cinco anos; 75% fizeram a 

especialização em saúde da família; 59% realizaram a visita uma semana  pós-

parto.  

A taxa de internação por IRA foi de 13,3%, em detrimento de 22,9% de áreas 

não cobertas. Isso reflete o estrangulamento da atenção básica, que deixa a desejar 

em relação à sua resolutividade. Sendo assim, os pacientes acabam nos hospitais 

para que a infecção seja debelada (Roncalli et al, 2006). 

Cruz (2002), no estado de São Paulo, realizou um estudo em municípios com 

o PSF implantado, no qual concluiu que o PSF nos municípios analisados não 

ofereceu mudanças na redução das internações por IRA.  

No estudo de Silva, (2003), no município de Sobral (CE), ficou evidenciado 

que após a implantação da ESF no município ocorreu uma melhoria significativa nos 

indicadores de mortalidade infantil, e que não houve registro de óbito por IRA a partir 

de 2001.  

De acordo com César (2008), países com menor desenvolvimento que o 

Brasil apresentam melhores indicadores de mortalidade infantil, podendo esse fato 
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ser atribuído à oferta regular e de qualidade nas ações da mulher, nas ações 

relativas ao pré-natal, parto e puerpério. 

Para  Bitencour  et al, (2009),  analisando crianças desnutridas no Recife 

(PE), a desnutrição é uma das principais causas da mortalidade infantil, 

evidenciando a necessidade da capacitação de médicos e a implementação dos 

protocolos clínicos assistenciais, que foram adotados desde 2005 pelo Ministério da 

Saúde.  

No padrão Avançada, observa-se que foi o percentual mais baixo encontrado 

em todos os distritos, com apenas 47,7% das ações realizadas. As ações realizadas 

nos padrão  Avançada são consideradas como  de excelência na consolidação do 

modelo de atenção à saúde da criança.   

O padrão Avançado foi o que apresentou menor conformidade  entre as   

equipes, destacando algumas equipes isoladas nos distritos. Apenas o VI DS, que 

referiu  ter investigado todos os óbitos infantis ocorridos nos últimos 12 meses, e o III 

DS que referiu ter realizado  em  80% ou mais  dos RN, uma consulta na sua 

primeira semana de vida .  

O estudo, desenvolvido pelo IMIP em Pernambuco, encontrou também 

padrões de qualidade avançada, em relação a prevalência de 90% ou mais do 

aleitamento exclusivo, investigação de todos os óbitos infantis e fetais ocorridos nos 

últimos 12 meses. No estudo, a conformidade de resposta positivas entre 70% e 

100%, estavam incluídas no padrão “avançada”.   

O estudo concluiu que o cumprimento dos padrões mais elementares é 

condição essencial para o alcance de padrões mais avançados. O processo permite 

que diversos aspectos do projeto sejam avaliados, desde a implantação até o 

alcance de estágios mais elevados de  qualidade após intervenções (Recife, 2007).  

Por fim, nesse estudo, o tempo de implantação das equipes foi comparado 

com o resultado dos padrões encontrados, onde observa-se  que,  em todos eles, as 

unidades implantadas com menos de cinco anos tiveram maior número de 

afirmativas nas ações realizadas na área da criança. No entanto, não se tem 

comprovado associação significativa entre o tempo de funcionamento e o alcance de 

uniformidade de padrões de qualidade de acordo com os dados apresentados. 
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Apenas no padrão Boa a questão relacionada a investigação de todos os óbitos 

infantis apresentou associação significativa com o tempo de funcionamento.  

A proposta de Avaliação para melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da 

Família será, seguramente, um marco importante na evolução de uma cultura de 

avaliação sistematizada daquilo que se faz na atenção básica no Brasil (Brasil, 

2008). 

Para Starfield, Médica do Canadá, grande estudiosa na área da atenção 

primária em saúde, escritora de inúmeros artigos sobre a temática, em visita ao 

Brasil, para o lançamento da Avaliação da Qualidade da Estratégia Saúde da 

Família em 2008,  relata que a grande maioria dos padrões de qualidade utilizados 

nos estudos não são voltados para a atenção primária e para a prevenção, e sim 

para o tratamento dos agravos. Dessa forma a decisão irá melhorar a saúde. O 

problema que enfrentamos ao considerar qualidade é que adotamos o padrão 

utilizado pela atenção especializada. Na atenção primária, o desafio é muito 

diferente. “Não estamos lidando com doenças e sim com pessoas” (Starfield, 2008).  

Os resultados analisados demonstraram a grande expansão da estratégia de 

saúde da família em Maceió até 2004, cobrindo em torno de 25% da população, 

apresentando um  discreto crescimento para 27% até 2008.  Ao contrário do que era 

esperado, as equipes de saúde da família que apresentaram melhor desempenho 

com relação aos padrões de qualidade foram as implantadas com menos de cinco 

anos e que, dentre os padrões de qualidade,   o elementar que trata dos processos 

básicos de implantação da ESF foi o que obteve a maior expressão no conjunto de 

ações esperadas para a atenção integral a saúde da criança. O padrão Avançado 

obteve a menor conformidade em todas as equipes estudadas. Esta proposta, pode 

direcionar a avaliação em saúde de modo que esta contribua para o 

desenvolvimento de uma competência coletiva, fundamental para a reorganização e 

produção de ações e serviços de saúde, dirigidos às necessidades da população 

(Tanaka, 2000). 

 

 
 
 
7 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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Na Estratégia Saúde da Família (ESF), os estudos não se encerram por si só, 

são dinâmicos e dependem de contextos, realidades em momentos diferentes, que 

têm relação íntima com o social e o político.  

Avaliar a qualidade da ESF, em municípios e especificamente nas capitais, é  

um grande desafio, principalmente, quando se trata de municípios com baixa 

cobertura, cujos processos de implantação e implementação, não levam em conta 

as demandas sociais baseadas em um perfil. No caso deste estudo, foi bastante 

dispersa a distribuição das equipes nos distritos sanitários, não contemplando em 

nenhum deles, 100% de cobertura no modelo da ESF. 

O estudo sobre avaliação de qualidade da atenção básica, utilizando o 

instrumento de padrões de qualidade, de certa forma, ainda é muito recente, não 

sendo encontrado estudos publicados que  pudessem ancorar estes achados, 

algumas experiências isoladas, como  as do IMIP, ainda são insuficientes, trazendo 

pouca contribuição  para uma discussão substanciada. Os resultados encontrados 

pela característica do instrumento utilizado ( AMQ) não permite a generalização dos 

resultados para outro locais. 

Espera-se que esse estudo possa contribuir para o  início de um amplo 

debate sobre a temática e a descentralização da avaliação. Enquanto processo 

decisório, possa  estimular a avaliação como parte do processo cotidiano do trabalho 

das Equipes de Saúde da Família. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos nesse estudo foi possível chegar às seguintes 

conclusões: 

As Equipes de Saúde da Família implantadas em Maceió-AL estavam na 

seguinte conformidade dos padrões de qualidade no período do estudo em relação à 

Saúde da Criança: Elementar (84%), Boa (82,1%), Desenvolvimento (69,7%), 

Consolidada (56,6%) e Avançada (47,7%).  

O estudo possibilitou a identificação de padrões de qualidade diferentes entre 

as equipes dos diferentes distritos. O padrão Elementar foi o que obteve o maior 

percentual de ações realizadas, correspondendo a 84,1%, com destaque para o III e 

V distritos. Esse padrão se refere ao processo inicial de implantação das ações.  

Verifica-se que o padrão Avançado foi o que apresentou um menor percentual 

de ações realizadas nas equipes, correspondendo a 47,7%, com destaques para o II 

e o III distritos de saúde. Esse padrão se refere ao estágio mais consolidado da 

ESF, com excelência nas ações realizadas. 

Através do estudo foi possível identificar que nenhuma equipe de saúde da 

família implantada no município atendeu aos padrões de qualidade Elementar, em 

Desenvolvimento, Consolidada, Boa e Avançada em sua totalidade. Foi possível 

identificar, também, que com relação ao tempo de implantação, as equipes com 

menos de quatro anos apresentaram maior conformidade nos padrões: Elementar, 

Consolidada, Boa e Avançada, em algumas ações de cada padrão. 

Os achados sugerem que as ações da criança estão sendo realizadas em 

melhor conformidade nas equipes com menos tempo de implantação e que a grande 

maioria das equipes se encontra no processo inicial de implantação das ações. 

Avaliar a qualidade da ESF a partir da saúde da criança foi uma estratégia 

adotada, visto que entendemos ser esse eixo de atenção básica o que demanda 

maiores investimentos na saúde, especificamente na Atenção Primária, e a 

conclusão desse estudo nos tráz um forte sentimento de despertar nos diversos 

atores envolvidos, para a necessidade da utilização da avaliação, como parte 

essencial no fortalecimento da estratégia saúde da família. 
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Espera-se que os resultados obtidos  sejam aprofundados na análise dos 

contextos da implantação da ESF, trazendo subsídios para a tomada de decisão e 

para a mudança gradativa no alcance da totalidade das ações, ainda que sejam nos 

padrões Elementar, Desenvolvida e Consolidada, que tratam dos processos de 

implantação das ações, abordando elementos fundamentais para as ações básicas 

de saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

9 ANEXOS 

 

 

Anexo 1 – Implantação da Estratégia Saúde da Família no período entre  

1996/2008. Maceió-AL 

 

Ano  Pop. geral  Nº de  equipes Cobertura  

1996 746,709 01  

1997 746.709 20 10,% 

1998 746.709 25 10,16% 

1999 746.709 52 24,03% 

2000 786.288 56 24,03% 

2001 817.444 57 24,03% 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

 

817.444 

833.261 

849.734 

849.734 

903.685 

922.680 

924.143 

57 

57 

61 

67 

72 

72 

72 

24,06% 

24,06% 

24,77% 

26% 

27% 

27% 

27% 

TOTAL 924.143 72 27% 

Fonte:  IBGE-1998;  MS- SAS-DAB. Departamento de Atenção Básica – DAB, 2010.  

Saúde da Família 1999 e 2009.       

 

 

 

 

 
INSTRUMENTO DE COLETA - nº: 01 Avaliação da Qualidade da Estratégia 
Saúde da Família na Atenção à Saúde da Criança. 
 
Entrevistador(a): 
 
Data da Entrevista: _____/_____/_______ 
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Q Elementar  
 
5.1 E Existe registro atualizado de crianças até cinco anos?    (S)      (N)     
O padrão refere-se à ESF possuir, registrado e documentado em papel, a sua população de 
crianças até cinco anos, discriminadas por faixa etária (ano a ano) e sexo, atualizado 
mensalmente. A partir do conhecimento desta população é possível o desenvolvimento de várias 
outras ações, indicadas nos estágios mais elevados de qualidade. Responder de maneira 
afirmativa quando a atualização é permanente, incluindo atualização do sistema de informação. 
 
5.2  

E 
O cartão ou caderneta da criança é avaliado e 
preenchido em todas as situações de procura por 
atendimento? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se a todos os membros da equipe conhecer o cartão ou caderneta da criança,e 
estarem sensibilizados para a importância deste instrumento no acompanhamento da população 
infantil solicitando sua apresentação pelos pais ou responsáveis e avaliando-o (e preenchendo-o 
sempre que indicado), em todas as situações de procura por atendimento. 
 
5.3  

E 
Todos os membros da ESF estão habilitados para 
reconhecer e orientar ações em casos de desidratação 
infantil? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se a todos os membros da ESF estarem habilitados para reconhecer os 
principais sinais indicativos e os sintomas de desidratação infantil e saberem orientar a 
preparação e administração do soro caseiro ou dos sais de rehidratação oral distribuídos ou 
adquiridos em farmácias. 
 
5.4 E A ESF desenvolve ações sistemáticas, coletivas e 

individuais, de incentivo ao aleitamento materno no pré-
natal e puerpério? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se à ESF estimular e orientar o aleitamento materno, em grupo de gestantes ou 
a cada uma individualmente quando necessário, com regularidade programada. O ideal é que 
estas ações aconteçam todos os meses, durante as consultas de pré-natal. 
 
5.5 E 80% ou mais das crianças da área com até um ano de 

vida estão em acompanhamento de crescimento e 
desenvolvimento? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se à cobertura das ações de puericultura, especificamente o componente de 
acompanhamento do C & D, na população de crianças até um ano de vida da área de atuação 
da ESF. Preconiza-se a realização de no mínimo sete consultas (médica ou de enfermagem) no 
primeiro ano de vida: 15 dias, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses. 
Considerar para resposta afirmativa ao padrão a cobertura com sete consultas, independente do 
momento no qual foram realizadas? 
5.6 E 90% ou mais das crianças da área com até um ano de 

vida estão com esquema de vacinação em dia. 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se à cobertura das ações de puericultura, especificamente o componente de 
imunização, na população de crianças até um ano de vida da área de atuação da ESF. 
Q. Desenvolvimento 
 
5.7 D A ESF realiza abordagem de sinais de perigo/risco nas 

crianças trazidas  para atendimento na USF, 
estabelecendo prioridade de atendimento e 
acompanhamento? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao fluxograma “Abordagem de risco da criança na unidade de saúde” 
apresentado à pág. 73 da Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil, publicada em 2004. Se a ESF utiliza algum outro fluxograma ou 
protocolo, o essencial é que estejam estabelecidas as situações de atendimento imediato pelo 
médico (http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf). 
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5.8 D 80% ou mais das crianças com até cinco anos, em 
situação de risco, estão em acompanhamento pela 
ESF? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se à ESF possuir registro da população até cinco anos, identificar aquelas que 
estão em situação de risco [Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil MS/2004 
(http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro _crianca.pdf) ] e acompanhá-las 
mensalmente por meio de consultas médicas e de enfermagem, VD, orientações e grupos 
operativos regulares. Período para avaliação: últimos 12 meses. Calcular o percentual para cada 
mês como no padrão 5.5, considerando como denominador a população total de crianças em 
situação de risco. Calcular a média simples entre os 12 meses avaliados. 
 
5.9 D 80% ou mais dos RN receberam duas consultas no seu 

1º mês de vida? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se às ações definidas para a Primeira Semana de Saúde Integral [Agenda de 
Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil MS/2004 
(http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf)]. Considerar os 
últimos 12 meses para avaliação do indicador-padrão. 
Q. Consolidada 
 
5.10 C 80% ou mais das crianças entre um e cinco anos de 

vida da área estão em acompanhamento pela ESF? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se à ESF possuir registro da população entre um e cinco anos e acompanhá-la 
por meio de consultas médicas e de enfermagem, VD, orientações e grupos operativos 
regulares, quanto ao crescimento, desenvolvimento e imunização. Considerar os últimos 12 
meses para avaliação do indicador-padrão. Considerar pelo menos duas avaliações para 
crianças entre 12 e 24 meses. A partir desta idade, considerar uma consulta/ano. 
 
5.11 C A ESF desenvolve ações de acompanhamento de 

crianças com asma de acordo com o protocolo clínico 
estabelecido? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao conjunto de ações desenvolvidas de maneira integrada pelos profissionais 
da equipe, a partir de suas diferentes atribuições, para a detecção, diagnóstico e tratamento da 
asma na população infantil, de acordo com protocolo clínico, buscando reduzir as internações e 
mortalidade por doenças respiratórias. 
 
5.12 C A prevalência do aleitamento materno exclusivo aos 30 

dias é de 90% ou mais? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao monitoramento da prevalêcia do aleitamento materno exclusivo na 
população de até 30 dias de vida. Período de avaliação: últimos 12 meses. 
Q. Boa 
 
5.13 B Houve redução do nº absoluto de internações por 

infecções respiratórias agudas na população até cinco 
anos ou ausência de casos? 

   (S)      (N)     

Considerar o período de 24 meses para avaliação deste indicador-padrão. Os dados estão 
contemplados no SIAB, sendo também um dos indicadores presentes no Pacto de Indicadores 
da Atenção Básica. Busca avaliar se as ações dirigidas à população infantil estão repercutindo 
sobre os indicadores de saúde. O padrão exige apenas que as internações em nº absoluto 
estejam em constante queda ou não tenham ocorrido casos nos últimos 2 anos. 
 
5.14 B A desnutrição entre as crianças menores de dois anos 

tem sua incidência em curva descendente ou é 
inexistente? 

   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao monitoramento da desnutrição na população até dois anos, observando se 
no período compreendido pelos últimos 24 meses a curva apresenta-se como descendente ou 
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não aconteceram casos. Implica no acompanhamento do peso da população nesta faixa etária 
pelos membros da ESF (ver SIAB). 
 
5.15 B Houve redução do número absoluto ou ausência de 

casos de RN baixo peso ao nascer? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao monitoramento do peso dos RN da população observando se, nos últimos 
24 meses, vem ocorrendo redução ou ausência do número absoluto de RN com baixo peso ao 
nascimento. Este padrão reflete, principalmente, os cuidados prestado durante o pré-natal 
 
5.16 B Todos os óbitos neonatais são investigados?    (S)      (N)     
O padrão refere-se à participação da ESF na investigação de todos os óbitos de crianças entre 0 
e 27 dias, com peso maior ou igual a 1.500 g. As orientações para investigações estão descritas 
no Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal do MS (2004) - - 
http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicacoes/MS_manual_finalizadoOBITOS.pdf. Responder de 
maneira afirmativa ao padrão em caso de ausência de óbitos conhecidos nos últimos 12 meses. 
 
5.17 B A prevalência do aleitamento materno exclusivo aos 

seis meses é de 60% ou mais? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao monitoramento da prevalência do aleitamento materno exclusivo na 
população de até 6 meses de vida. 
Q. Avançada  
 
5.18 A 80% ou mais das crianças da área entre cinco a dez 

anos de vida, estão em acompanhamento pela ESF? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se à ESF possuir registro da população entre cinco e dez anos e acompanhá-la 
por meio de consultas médicas e de enfermagem, VD, orientações e grupos operativos 
regulares, quanto ao C & D e imunização, no mínimo. Considerar pelo menos uma avaliação 
anual para crianças entre cinco e dez anos. 
 
5.19 A Todos os óbitos infantis e fetais ocorridos nos últimos 

12 meses foram investigados? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se à participação da ESF na investigação de todos os óbitos de crianças até um 
ano, nascidas com peso maior ou igual a 1.500 g (neonatal e pós-neonatal) e também nos óbitos 
fetais (natimortos) com peso ao nascer maior ou igual a 2.500 g. As orientações para 
investigação estão descritas no Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal do 
MS (2004)-http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicações/MS_manual_finalizadoOBITOS.pdf. 
Responder de maneira afirmativa ao padrão em caso de ausência de óbitos conhecidos nos 
últimos 12 meses. 
 
5.20 A A prevalência do aleitamento materno aos 12 meses é 

de 70% ou mais? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se ao monitoramento da prevalência do aleitamento materno não exclusivo na 
população de até 12 meses. 
 
5.21 A 80% ou mais dos RN receberam uma consulta na sua 1ª 

semana de vida? 
   (S)      (N)     

O padrão refere-se à consulta médica e ou de enfermagem. Ver ações definidas para a Primeira 
Semana de Saúde Integral (Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 
Redução da Mortalidade Infantil, MS, 2004 – 
http://dtr2001.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf). Considerar os últimos 
12 meses para avaliação do indicador-padrão. 
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Anexo 2 – Instrumento  de Coleta - Avaliação da Implantação da ESF 
 
 

 
Parte 2 – Implantação da Equipe de Saúde da Família  

2.1 – Esta ESF está em funcionamento há quanto tempo? 
 ( ) 1) 5 anos ou mais   ( ) 4) entre 6 meses e 1 ano 
 ( ) 2) de 3 a 4 anos   ( ) 5) entre 3 e 6 meses 
 ( ) 3) de 1 a 2 anos    ( ) 6) menos de 3 meses 
 
2.2. – A ESF atua em zona:  (     ) 1 – Urbana (     ) 2 – Rural  (     ) 3 – Em ambas 
 
2.3. – População coberta por esta ESF:  (    ) 1 – Menos de 2.400 pessoas 
       (    ) 2 – De 2.400 a 4.500 pessoas 
       (    ) 3 – Mis de 4.500 pessoas 
 
2.4. – Existe área de abrangência definida para a equipe?  (     ) 1 – Sim (     ) 2 – Não  
 
2.5. – Existe mapa da área de abrangência da ESF na unidade   (     ) 1 – Sim (     ) 2 – Não 
de saúde?  
 
 
Parte 6 – Recursos Humanos 
 
 
6.2 – Marcar se os componentes da ESF foram submetidos a capacitações nas seguintes áreas: 
 
6.2.1. Médico 
a) AIDPI     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 
b) Imunização     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 
 

6.2.2. Enfermeiro 
a) AIDPI     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 
b) Imunização     (     ) 1 – Sim   (     ) 2 – Não 
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Anexo 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

As informações dadas a seguir são importantes para sua livre participação nesse estudo. 

1 – Título do estudo: Avaliação da Qualidade da Estratégia de Saúde da Família na Atenção à 
Saúde da Criança no Município de Maceió /AL. 

2 – Justificativa do estudo 

Os Serviços de Saúde Pública no Brasil  têm proporcionado um maior acesso da população, 
no tocante à Atenção Básica de Saúde, especialmente à saúde infantil. Com a implantação 
da Estratégia de Saúde da Família foi priorizado investimento em capacitações para os 
profissionais, no sentido de melhorar os Indicadores de saúde Infantil à exemplo da 
mortalidade infantil e da  cobertura vacinal. Contribuindo com o conjunto de ações que vão 
impactar com a melhoria da qualidade de vida da população. No entanto, continuam 
preocupantes os dados,  o que torna-se relevante estudar a qualidade da Assistência 
prestada à Criança nas unidades de Saúde da Família do Município de Maceió. 

3 – Objetivo 

Avaliação da Qualidade da Estratégia de Saúde da Família na Atenção à Saúde da Criança 
no Município de Maceió. 

4 – Descrição dos procedimentos 

Serão realizadas entrevistas aos Médicos e Enfermeiros das Unidades de Saúde da Família, 
sobre a assistência prestada à Criança, no sentido de colher dados sobre as atividades 
realizadas naqueles serviços. O instrumento utilizado obedece aos padrões de SIM e NÃO, 
com critérios de qualidade bem definidos, construído em parceria do Ministério da Saúde 
OPAS, Unesco e o Instituto de Qualidade do Ministério da Saúde. O pesquisador será o 
responsável pela coleta dos dados, junto aos profissionais que aceitarem participar do estudo. 

5 – Descrições dos desconfortos e riscos 

Os riscos da participação nessa pesquisa são: invasão de privacidade mediante as perguntas 
feitas pelo pesquisador; exposição da situação de saúde e da situação dos serviços ofertados 
para os usuários; visualização do pesquisador, das condições de trabalho e da oferta de 
insumos à população; comprometimento da gestão municipal, mediante a garantia 
Constitucional do direito universal à saúde. Porém, o pesquisador tomará os cuidados 
necessários para que esses riscos sejam minimizados 

6 – Descrição dos benefícios 

Os benefícios para os participantes desse estudo diz respeito ao princípio da universalidade 
do acesso aos serviços de saúde, com a oferta das ações prioritárias, em conformidade com 
a Constituição do País, e a tentativa da conscientização das autoridades  no cumprimento das 
normas para o funcionamento dos serviços de saúde, oportunizando a população infantil o 
direito à saúde de forma INTEGRAL. 

7 – Garantia de acesso e esclarecimentos 

Se tiver qualquer dúvida sobre o estudo, o participante terá acesso ao profissional 
responsável pela pesquisa para esclarecimentos. O principal investigador é a professora 
universitária MARIA LUCÉLIA DA HORA SALES, residente na rua Prefeito Abdon Arroxelas 
471, apartamento 103, Ponta Verde. E, no endereço profissional na rua, Jorge de Lima, 113, 
Trapiche da Barra, Maceió, AL. Telefone  (082)- 3315- 6799. Se você tiver dúvidas sobre a 
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pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), localizada na Rua Doutor Jorge de 
Lima 113, 3º andar; fone: (082) 3326 -2851.  

8 – Retirada do consentimento 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento para participar do estudo a qualquer 
momento, sem quaisquer tipos de prejuízo ao participante. 

9 – Direito ao sigilo das informações 

As informações obtidas de cada voluntário serão analisadas, não sendo divulgada a 
identificação de nenhum participante. Essas informações apenas estarão disponíveis para o 
pesquisador responsável pelo estudo, que garante o respeito ao sigilo das informações. A 
pesquisadora é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade de Ciências 
Biológicas e da Saúde de Alagoas (UNCISAL). 

10 – Despesas e compensações 

Não existem despesas pessoais para o participante em qualquer momento do estudo, pois a 
entrevista será realizada nas unidades de saúde pela própria pesquisadora. Não haverá 
compensação financeira relacionada à sua participação.  

11 – Direito de indenização 

Em caso de dano pessoal (moral), diretamente causado pelos procedimentos propostos neste 
estudo, o participante tem direito a pedir indenização em conformidade com a lei. 

13 – Princípio de especificidade 

O pesquisador tem o compromisso de utilizar os dados coletados somente para esta 
pesquisa. 

Eu conversei com a pesquisadora MARIA LUCÉLIA DA HORA SALES COREN_ 29159_AL, sobre a 
minha decisão em participar nesse estudo. Entendi  todas as explicações que me foram fornecidas de 
forma clara e simples, inclusive permitindo que eu fizesse todas as perguntas e as observações que 
eu quis para entender o que acontecerá comigo nesse estudo, não me ficando dúvidas sobre os 
procedimentos em que participarei. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 
esclarecimentos permanentes. Ficou claro, também, que minha participação é isenta de despesas. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo, e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, ou, que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo: Avaliação da Qualidade da Estratégia de Saúde da 
Família na Atenção à Saúde da Criança no Município de Maceió. 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Data 
        /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

(Somente para o responsável do estudo) 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e  
Esclarecido deste representante legal para a participação do voluntário neste 
estudo. 

_________________________________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo estudo 

Data 
        /       /        
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Anexo 4 – Parecer do Comitê de Ética 

 

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA Data: 05-05-2009 22:44:33 

Pagina 1/2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO/HOSPITAL SÃO PAULO id = 1519 

São Paulo, 09 de Abril de 2009 
CEP 0430/09 
IImo(s). Sr(a). 
Pesquisador(a) MARIA LUCELIA DA HORA SALES 
Co-Investigadores: 
Disciplina/Departamento Saúde Coletiva da 
Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo 
Patrocinador Ausente 
CARTA DE APROVAÇÃO E PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL 
Ref: Projeto de pesquisa intitulado: 
'Avaliação da Qualidade da Estratégia de Saúde da Família na Atenção à Saúde da Criança no Município 
de Maceió,' 
ÁREA TEMÁTICA ESPECIAL: Não há envio de documentação para análise 
CARACTERISTICA DO ESTUDO: ESTUDO CLÍNICO OBSERVACIONAL 
RISCO PACIENTE: Não se aplica 
OBJETIVOS: Avaliar a qualidade da atenção a saúde da criança nas unidades de saúde da família do Município 
de Maceió. 
RESUMO: Trata-se de metodologia de avaliação quantitativa, baseada em padrões de qualidade. Estudo será 
desenvolvido no Município 
de maceio, nas Unidades Básicas de saúde, onde funciona o programa de saúde da família. O projeto foi 
aprovado pelo CEP da 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. 
FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL: Fundamentação apresentada 
MATERIAL E METODO: Materiais e métodos adequadamente descritos 
TCLE: Adequado, de acordo com a Res. 196/96 e aprovado pelo CEP local 
DETALHAMENTO FINANCEIRA: Sem patrocício específico 
CRONOGRAMA: 9 meses 
OBJETIVO ACADÊMICO: Mestrado 
PRIMEIRO RELATÓRIO PREVISTO PARA: 14/04/2010, os demais relatórios deverão ser entregues ao CEP 
anualmente até o termino do 
estudo 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e 
APROVOU o projeto de pesquisa 
referenciado. 
1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto e termo de consentimento livre e esclarecido. Nestas 
circunstâncias a inclusão de 
pacientes deve ser temporariamente interrompida até a resposta do Comitê. 
2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo. 
3. Os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para 
possível auditoria dos órgãos 
competentes. 
Atenciosamente, 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana 
Rua Botucatu, 572 - 1º andar - conj 14. CEP 04023-062 - São Paulo / Brasil 

Tel.: (011) 5571-1062 - 5539 - 7162 
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