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Resumo

Identificar sob a ótica dos futuros profissionais da área da saúde se a teoria e/ou a

prática da assistência às CRIANES e suas famílias foram contempladas na sua

formação e o quanto se sentem aptos para realizar o atendimento a esta clientela.

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de delineamento transversal.

Participaram do estudo 141 estudantes do último ano da graduação dos cursos da

saúde de uma universidade federal de ensino superior de São Paulo. A coleta de

dados ocorreu entre 2020 e 2021. A maioria dos participantes é do sexo feminino

(80,9%), tem entre 20 a 25 anos (74,5%), os cursos com maior representatividade

foram enfermagem (27%), fisioterapia (14,2%) e fonoaudiologia (11,3%). A maioria

dos estudantes relata ter recebido o conhecimento sobre a temática durante a

graduação (73%), sendo 39% na teoria, 2,1% na prática e 31,9% de forma teórico

prática. Observa-se que os estudantes que concordam parcialmente com sua

aptidão para o atendimento às CRIANES e suas famílias são dos cursos de

fonoaudiologia (75%), terapia ocupacional (72,7%) e educação física (60%). A

maioria que discorda parcialmente são dos cursos nutrição, farmácia (71,4%

respectivamente) e técnico em saúde (66,7%). A maioria dos cursos da saúde

contemplam o conteúdo sobre a assistência às CRIANES e suas famílias, porém há

menor abordagem prática, o que impacta no preparo dos futuros profissionais, que

consideram que esta temática deveria ser obrigatória nos cursos da saúde e a

maioria não se sente apta para atender esta população.

Descritores: criança, inclusão educacional, educação superior, necessidades

especiais

__________________
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Abstract

To identify under the optics of the future health professionals if the theory and/or the

practice of assisting special health needs children and their families were included in

their education and how much they feel ready to assist this clientele. This is a

qualitative, descriptive and transversal study. A total of 141 students in their last year

of graduation in health programs of a federal university of higher education in São

Paulo were part of the study. The data collection occurred between 2020 and 2021.

Most of the participants are female (80.9%) and are between 20 and 25 years old

(74.5%). The programs with most representation are Nursing (27%), Physical

Therapy (14,2%), and Speech-Language Pathology (11,3%). Most students reports

having received the knowledge about this theme during their graduation (79%),

being 39% with theory, 2.1% with practice and 31,9% with theory-practice learning. It

was observed that the students that partially agree with their aptitude for attending

special needs children and their families are from the programs of Speech-Language

Pathology (75%), Occupational Therapy (72.7%) and Physical Education (60%). The

majority that partially disagree is from the programs of Nutrition, Pharmacy (71.4%,

respectively), and Medical Technology (66.7%). Most of the health programs include

the content of assistance for special health needs children and their families, but

there is a less practical focus, which impacts the preparation for future health

professionals, that consider that this theme should be obligatory in heath programs

and most of them don’t feel ready to assist this population.

Descriptors: child, mainstreaming education, education higher, child exceptional

Resumen

Identificar sob la óptica de los futuros profesionales de la área de la salud se la

teoría y/o la práctica de la asistencia a las niños con necesidades especiales de

salud y sus familias fueran contempladas en la formación y cuanto se sienten aptos

para realizar el atendimiento a esta clientela. Es un estudio cuantitativo, descriptivo

de delineamiento transversal. Participaron del estudio 141 estudiantes del último

año de la graduación de los cursos de salud de una universidad federal de

enseñanza superior de São Paulo. La recolección de datos ocurrió entre 2020 y



2021. La mayoría de los participantes és del sexo femenino (80,9%), tiene entre 20

a 25 años (74,5%), los cursos com una mayor representatividad eran enfermería

(27%), fisioterapia (14,2%) y terapia del lenguaje (11,3%). La mayoría de los

estudiantes relata haber tenido conocimiento sobre la temática durante la

graduación (73%), siendo 39% a teoría, 2,1% a práctica y 31,9% de forma teórica y

práctica. Se observa que los estudiantes que están parcialmente de acuerdo con su

aptitud para el atendimiento a las niños con necesidades especiale y sus familias

son de los cursos de terapia del lenguaje (75%), terapia ocupacional (72,7%) y

educación física (60%). La mayoría que está parcialmente en desacuerdo es de los

cursos de nutrición, farmácia (71,4%, respectivamente) y técnico en salud (66,7%).

La mayoría de los cursos de salud contemplan el contenido sobre la asistencia a las

niños con necesidades especiales de salud y sus familias, pero hay un enfoque

menos práctico, que impacta en el preparo de los futuros profesionales, que

consideran que esta temática debería ser obligatoria en los cursos de salud y la

mayoría no se siente apta para atender a esa populación.

Descriptores: niño, integración escolar, educación superior, niño excepcional

1. Introdução

No Brasil existem políticas e programas governamentais direcionados às

demandas da criança, para garantir uma infância saudável e segura. O Programa de

Atenção Integral à Saúde da Criança (2018) tem ações com foco na assistência

integral, contemplando o processo de crescimento e desenvolvimento da criança,

além da doença.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (2019) e a legislação pautada nos

princípios do Sistema Único de Saúde (2020) garantem desde 1990, o atendimento

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação

da saúde, para a população infantil.

A redução das taxas de mortalidade infantil está atrelada às melhores

condições de vida da população e acesso aos serviços de saúde com avanços

tecnológicos que possibilitaram uma maior sobrevida das crianças, entretanto,

houve o aumento da cronicidade na infância (Neves et al, 2015).

Esta cronicidade das crianças tem relação com o nascimento de

recém-nascidos (RN) críticos e prematuros que estão sobrevivendo, segundo Moore



et al (2014), devido ao advento das Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, com

recursos tecnológicos e humanos qualificados, porém muitos destes RNs

desenvolvem alguma condição crônica, que pode gerar a necessidade de algum tipo

de acompanhamento e alguma demanda durante a infância, podendo ser

temporária ou permanente de cuidado, tecnologia ou medicamentos (Tavares,

2014).

No Brasil, as crianças com estas características são denominadas Crianças

com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES), que possuem muitos

diagnósticos, como prematuridade, malformações congênitas, desordens

metabólicas e sequelas severas de infecção, traumas ou outras doenças adquiridas

durante sua vida, com dependência constante de cuidados multiprofissionais e

diferentes atendimentos de serviços de saúde, com relação ao utilizado por outras

crianças (Elias & Murphy, 2012).

A literatura aponta um instrumento de triagem desenvolvido nos Estados

Unidos, que foi traduzido e adaptado para o Brasil, por Arrué et al (2016), com seis

áreas para CRIANES: uso contínuo de medicamentos, utilização de serviços

médicos, utilização de serviços de saúde mental ou psicopedagógicos para além de

outras crianças em geral, presença de limitação funcional, necessidade de terapia

de reabilitação e tratamento ou aconselhamento para problemas emocionais, de

desenvolvimento ou comportamento.

As CRIANES não podem ser definidas através da sua condição, elas

necessitam de um apoio, de um acolhimento e principalmente, de um

acompanhamento que é considerado muito importante para seu desenvolvimento,

conforme citado no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria (2017). Muitas

vezes, as necessidades dessas crianças são negligenciadas em relação aos

diferentes setores da sociedade, vivenciando desigualdades na sua vida diária e

com menos oportunidades de ter acesso a uma saúde de qualidade e de se

desenvolver num ambiente inclusivo.

Vale ressaltar que a inclusão é um ato de igualdade entre os diferentes

indivíduos da sociedade, seja em aspectos culturais, ou em quesitos de educação e

saúde. Dessa forma, essa inserção permite que todos tenham o direito de integrar e

participar das várias dimensões sociais, sem sofrer qualquer tipo de discriminação e

preconceito (lkani, Glasper, Jarrett, 2016).



Para que a inclusão seja factível na sociedade, espera-se a concretização da

acessibilidade conceituada pela Universidade Federal do Ceará (2021), como

condição fundamental e imprescindível, para que ocorra as suas diversas

dimensões, sendo de natureza atitudinal, física, tecnológica, informacional,

comunicacional, linguística e pedagógica entre outras.

A Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência (2010) foi

implementada com o objetivo de inclusão desse público nos serviços de saúde e

educação, para ser executada é fundamental a capacitação dos profissionais da

saúde e educação no cuidado às CRIANES. Para tanto, a formação destes

profissionais precisa ser revista e pautada na legislação, para contemplar esta

demanda de assistência, visto que serão os principais agentes de cuidado e

guardiões dos direitos adquiridos por estas crianças.

Apesar desta temática ser relevante e a Portaria No 1.793 (1994) determinar

a necessidade da inserção do conteúdo sobre aspectos ético-político-educacionais

da normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais, na

formação dos profissionais da área da saúde (Brasil,1994), observa-se a escassez

de estudos referentes à formação do profissional sobre inclusão e atendimento à

CRIANES, que ainda é negligenciada tanto na academia, quanto na assistência

(lkani, Glasper, Jarrett, 2016).

A partir destas considerações questiona-se: os graduandos dos cursos da

saúde estão sendo preparados para o atendimento às CRIANES e suas famílias?

Com isso, o objetivo proposto do estudo é identificar sob a ótica dos futuros

profissionais da área da saúde se a teoria e/ou a prática da assistência às CRIANES

e suas famílias foram contempladas na sua formação, revelando se os futuros

profissionais da área da saúde, se sentem aptos para prestar a assistência às

CRIANES e suas famílias.

3. Método

Trata-se de um estudo descritivo de delineamento transversal, que tem por

objetivo descrever, com efetividade, as situações e os acontecimentos de

determinada realidade (Trivinõs, 2009).

O estudo transversal, também conhecido como estatístico, por portar

informações com maior probabilidade de serem verdadeiras, pela informação



quantitativa (Prodanov, Freitas, 2013). Este método estuda uma determinada

população alvo, com um objetivo, e após a análise dessas amostras, como

conclusão, observa-se uma prevalência. Além disso, pode-se inferir que este

método possui como vantagens de serem relativamente de menor custo e maior

rapidez (Zangirolami, Echeimberg, Leone, 2018).

A população do estudo foi composta por 141 estudantes dos cursos da saúde

de uma universidade federal de São Paulo, sendo a amostra por conveniência.

Foram incluídos os estudantes do último ano dos cursos de graduação da saúde e

excluídos os que já eram profissionais de saúde que atuavam com CRIANES.

Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal

de São Paulo, obedecendo à Resolução Nº 510/2016 do Conselho Nacional de

Saúde/MS, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências

Humanas e Sociais (Brasil, 2016). O período de coleta de dados ocorreu entre 2020

e 2021. Os dados foram coletados por meio eletrônico (via web), no intuito de

contatar o maior número de estudantes.

O contato foi realizado com os representantes discentes de cada curso da

saúde por e-mail, solicitando a divulgação da pesquisa para os estudantes do último

ano da graduação, com o link do formulário online, contendo a Carta Convite e o

Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE).

Utilizado o banco de dados Redcap para inserção das informações

adquiridas no formulário, que continha a parte A - Caracterização dos estudantes da

área da área da saúde (sexo, idade e graduação que cursam) e parte B-

Identificação do conhecimento teórico e prático adquirido na graduação sobre

assistência à CRIANES e sua família, nesta foi utilizada a escala de Likert, para

medir a aquisição do conhecimento sobre assistência às CRIANES e suas famílias;

os conteúdos considerados relevantes sobre a temática; frequência vivenciada na

assistência às CRIANES e sua família; aptidão no atendimento às CRIANES e sua

família e a obrigatoriedade deste conteúdo nos cursos da saúde.

Os dados foram tabulados em planilha do programa Excel da Microsoft® e

analisados no software Epi Info 7. As variáveis categóricas serão apresentadas

segundo frequências absoluta e relativa, e as variáveis numéricas segundo

estatística descritiva. Na análise bivariada será realizado o teste Exato de Fisher

para as variáveis categóricas, considerando o nível de significância de 5% e

intervalo de confiança de 95%.



4. Resultados

A amostra foi constituída de 141 estudantes do último ano dos cursos da

saúde, na Tabela 1, encontram-se os dados relativos à caracterização

sociodemográfica.

Tabela 1 - Perfil sociodemográfico dos estudantes do último ano dos cursos da saúde da
UNIFESP - São Paulo, SP, Brasil, 2021.
Categorias N %
Sexo
Masculino 27 19,1
Feminino 114 80,9

Idade
20-25 anos 105 74,5
26-30 anos 25 17,7
31-40 anos 8 5,7
> 40 anos 3 2,1

Curso
Medicina 9 6,4
Enfermagem 38 27
Fisioterapia 20 14,2
Nutrição 7 5
Psicologia 10 7,1
Terapia ocupacional 11 7,8
Fonoaudiologia 16 11,3
Tec. em saúde 3 2,1
Tec. oftálmica 7 5
Téc. radiologia 3 2,1
Educação física 5 3,5
Farmácia 7 5
Biomedicina 5 3,5

Fonte: Elaboração própria.

Na tabela 1 observa-se que a maioria dos estudantes é do sexo feminino,

com idade de 20 a 25 anos e predominantemente dos cursos de Enfermagem,

Fisioterapia e Fonoaudiologia.

Na tabela 2 apresenta-se o conhecimento adquirido pelos estudantes sobre

assistência às CRIANES e suas famílias.



Tabela 2 - Conteúdo adquirido sobre a assistência às CRIANES e suas famílias na teoria e/ou
na prática - São Paulo, SP, Brasil, 2021.
Cursos Teoria  Prática  Teoria e prática  Nenhum  Total

 N % N % N % N % N
Medicina 3 33,3 1 11,1 1 11,1 4 44,4 9

Enfermagem 17 44,7 0 0 7 18,4 14 36,8 38

Fisioterapia 9 45 0 0 10 50 1 5 20

Nutrição 2 28,6 0 0 0 0 5 71,4 7

Psicologia 6 60 0 0 0 0 4 40 10

Terapia ocupacional 0 0 0 0 11 100 0 0 11

Fonoaudiologia 5 31,3 1 6,3 10 62,5 0 0 16

Tec. em saúde 2 66,7 0 0 0 0 1 33,3 3

Tec. oftálmica 3 42,9 1 14,3 3 42,9 0 0 7

Tec. radiologia 1 33,3 0 0 0 0 2 66,7 3

Educação física 2 40 0 0 3 60 0 0 5

Farmácia 3 42,9 0 0 0 0 4 57,1 7

Biomedicina 2 40 0 0 0 0 3 60 5

Fonte: Elaboração própria.

Na tabela 2 observa-se que não existe um padrão definido de como este

conteúdo é ensinado entre os cursos da saúde, a maioria descreve que a aquisição

do conhecimento foi através da teoria. A Terapia Ocupacional é o exemplo de um

curso onde 100% dos respondentes declararam ter a forma teórico prática do

conteúdo durante a graduação, enquanto os respondentes da Fisioterapia ficaram

divididos entre a forma teórica e teórico prática. Destaca-se que alguns estudantes

relatam que o conhecimento sobre CRIANES não foi adquirido durante sua

formação, exceto os estudantes dos cursos de Fonoaudiologia, Terapia

Ocupacional, Educação Física e Técnica de Oftálmica.

Em relação a parte teórica os participantes foram questionados sobre os

conteúdos que consideram mais relevantes para o atendimento às CRIANES e suas

famílias, com destaque para: tipos de necessidades especiais 118 (83,6%), inclusão

e acessibilidade 132 (93,6%) e crescimento e desenvolvimento 129 (91,5%), já os

menos relevantes foram: legislação, filosofia do cuidado centrado no paciente e

família e diferença entre deficiência e necessidades especiais, respectivamente, 103

(73,0%).

Atrelada a parte prática, foi investigada a frequência da vivência na

assistência às CRIANES e suas famílias, segundo 61 (43,2%) dos respondentes

raramente e 21 (14,9%) nunca vivenciaram este atendimento, os estudantes que,



muitas vezes, tiveram a experiência com essas crianças e suas famílias foram os

dos cursos Técnico em Radiologia 2 (66,7%) e Fonoaudiologia 8 (50%).

Quando questionado sobre a obrigatoriedade do conteúdo sobre assistência

às CRIANES e suas famílias, 138 (97,8%) estudantes concordam totalmente do

tema ser abordado na graduação.

Outro aspecto evidenciado foi a satisfação do estudante referente ao

conhecimento adquirido durante a sua formação, que o auxiliou no planejamento e

execução da assistência às CRIANES e suas famílias, sendo que 38 (27%)

consideram satisfatório e 82 (58,1%) pouco satisfatório. Os cursos em que a maioria

dos estudantes se considera satisfeita com a aquisição do saber sobre as CRIANES

e suas famílias: Fisioterapia 11 (55%), Fonoaudiologia 10 (62,5%) e Técnico em

Radiologia 2 (66,7%) e os cursos em que a maioria dos estudantes se considera

pouco satisfeito: Nutrição 5 (71,4%), Medicina 6 (66,7%) e Técnico em Saúde 2

(66,7%).

Após o levantamento dos aspectos mencionados, foi questionado ao

estudante dos cursos da saúde, quanto à sua aptidão em atender às CRIANES e

suas famílias, que foi expressa na Tabela 3.

Tabela 3 - Aptidão no atendimento às CRIANES e suas famílias - São Paulo, SP, Brasil, 2021.

Cursos
Concordo
totalmente

 
Concordo

parcialment
e

 

Não
concordo

nem
discordo

 
Discordo

parcialmente
 

Discordo
totalmente

 Total

N %  N %  N %  N %  N %   N

Medicina 1 11,1 3 33,3 2 22,2 3 33,3 0 0 9

Enfermagem 0 0 9 23,7 6 15,8 19 50 4 10,5 38

Fisioterapia 1 5 8 40 3 15 7 35 1 5 20

Nutrição 0 0 1 14,3 0 0 5 71,4 1 14,3 7

Psicologia 0 0 1 10 1 10 5 50 3 30 10

Terapia ocupacional 1 9,1 8 72,7 1 9,1 1 9,1 0 0 11

Fonoaudiologia 2 12,5 12 75 1 6,3 1 6,3 0 0 16

Tec. em saúde 0 0 0 0 0 0 2 66,7 1 33,3 3

Tec. oftálmica 0 0 4 57,1 0 0 3 42,9 0 0 7

Tec. radiologia 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 3

Educação física 0 0 3 60 0 0 2 40 0 0 5



Farmácia 0 0 0 0 0 0 5 71,4 2 28,6 7

Biomedicina 0 0  0 0  1 20  3 60  1 20  5

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 3 observa-se que os estudantes que mais concordam parcialmente

com sua aptidão para o atendimento às CRIANES e suas famílias são dos cursos

de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Educação Física. Já a maioria que

discorda parcialmente são dos cursos Nutrição, Farmácia e Técnico em saúde.

5. Discussão

É possível observar que, apesar da maioria dos estudantes declarar ter

recebido o conteúdo sobre CRIANES e suas famílias durante a graduação, há a

ausência de um planejamento uniforme entre os cursos da saúde quanto à

estratégia de ensino. Apesar dos avanços da legislação e evidências científicas

sobre inclusão e atendimento às CRIANES, observa-se nesta pesquisa que os

futuros profissionais de saúde consideram que os currículos dos cursos ainda não

contemplam na sua totalidade este saber. O amadurecimento teórico prático sobre a

assistência à saúde das CRIANES e sua família é essencial para lidar com a

especificidade de cuidado deste público (Inácio & Peixoto, 2017).

A inserção do conteúdo de assistência às CRIANES e suas famílias nos

currículos dos cursos da saúde propiciam a aproximação dos futuros profissionais

da realidade da criança, assim trazendo à tona o real significado de um cuidado

humanizado, buscando a correlação teórico-prática. Com isso, espera-se reverter o

resultado apresentado no estudo de Favaro et al (2020), com enfermeiros de

Atenção Primária, que relataram ausência da humanização no atendimento às

CRIANES e suas famílias.

Um aspecto relevante é que apesar de ser essencial o compartilhar do

conteúdo teórico prático sobre assistência às CRIANES e suas famílias, isso não

garante que a abordagem humanística seja realizada. Importante que os futuros

profissionais que forem atuar com esta clientela busquem melhorias para a

qualidade de vida e do processo de saúde e doença, através do estabelecimento de

vínculo de confiança com a criança e sua família, para realização conjunta do



planejamento do cuidado, com a equipe multiprofissional (Silva & Maranhão, 2012;

Cabral & Moraes, 2015).

Na prática, o cuidado interligado com todas as especialidades da área da

saúde é essencial para que o tratamento dessas crianças seja efetivo em sua maior

capacidade, abordando todas as suas necessidades e do seu ciclo familiar que

rodeia e norteia o cuidado (Soares, 2014).

Porém, neste estudo ficou evidenciado, que ainda este conteúdo sobre as

CRIANES e suas famílias, fica mais direcionado as profissões que atuam no cenário

da reabilitação como o fonoaudiólogo, que segundo Brasil (2016) atua na avaliação

e terapia fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição,

além de aperfeiçoar os padrões da fala e voz e tem no seu curso de graduação pelo

Decreto Federal 5.626/05 a obrigatoriedade da inserção da disciplina de Libras

(Brasil, 2005). E o fisioterapeuta que executa métodos e técnicas com o objetivo de

restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do paciente e o terapeuta

ocupacional a capacidade mental do paciente, através de métodos terapêuticos e

recreacionais (Brasil, 2014).

Outra problemática é que os currículos dos cursos da saúde na sua maioria

têm o enfoque na saúde do adulto e idoso, com cargas horárias e conteúdos

programáticos escassos para a realidade da assistência à criança, quanto mais para

CRIANES e suas famílias. No estudo de Assunção, Anacleto, Missias-Moreira,

Ferreira Neto (2020), que investigou a formação do profissional da saúde e o

atendimento às pessoas com deficiência identificou a ausência de componentes

curriculares que garantam uma formação integral e universal para esta população.

Este dado corrobora com o resultado desta pesquisa, que apresentou o interesse

dos estudantes em aprofundar o conhecimento sobre temas como inclusão e tipos

de deficiência, o que aponta que estes conteúdos ainda não são colocados de forma

significativa, nem mesmo nos ambientes universitários.

Em contraponto, nesta pesquisa a maioria dos estudantes recebeu o

conteúdo de assistência à CRIANES e sua família durante a graduação e

consideram que este deve ser obrigatório nos currículos, porém não se sentem

preparados para atender esse público, corroborando com o resultado do estudo de

Favero et al (2019). É claro que quando é abordado os cuidados das CRIANES

pelos profissionais da saúde devemos levar em conta, que essa preparação não

está pautada somente no estudo teórico sobre o tema, mas nas vivências e



educação permanente. Com isso, fica evidente que os futuros profissionais de

saúde não tiveram uma base sólida na sua formação sobre esta temática, visto que

estudantes de alguns cursos relataram a pouca satisfação sobre o conhecimento

adquirido.

Através dessas considerações fica notório a necessidade da capacitação

desses futuros profissionais, para se sentirem competentes no atendimento a essas

crianças e suas famílias, para elaboração de um plano de cuidado ideal para cada

caso, pensando nas melhorias para a vida dessas crianças, que deve ser iniciado

desde da alta hospitalar (Goes & Cabral, 2017). Para tanto, diferentes formas de

ensinar são esperadas para o preparo e suporte do futuro profissional (Mello et al,

2017). Esta excelência no planejamento da assistência, quando não alcançada pelo

egresso dos cursos da saúde, pode gerar insatisfação, insegurança, medo e

frustração com a profissão, devido à ausência da capacitação adequada durante a

sua formação (Favaro et al, 2020).

Os profissionais da saúde têm um papel muito relevante no empoderamento

das CRIANES e suas famílias, visto que atuam diretamente nessa rede de

cuidados, possuem a capacidade de trazer à tona as potencialidades, ao invés das

limitações das CRIANES, consequentemente, trazem uma melhor qualidade de vida

para todo o ciclo que engloba essa criança (Neves, 2015).

6. Conclusão

A maioria dos cursos da saúde contemplam o conteúdo de assistência às

CRIANES e suas famílias, porém com abordagens diferentes quanto a estratégia de

ensino, sendo prevalente a teórica.

Apesar de terem recebido o conteúdo sobre a temática, a maioria dos futuros

profissionais não se consideram aptos para atender esta clientela, fato que pode

estar associado a pouca satisfação com a aquisição deste conhecimento durante a

formação e menor vivência prática.

Espera-se que este estudo contribua para reflexão da gestão acadêmica,

com relação aos seus Projetos Políticos Pedagógicos, quanto a inserção deste

conteúdo e seus subtemas, além da possibilidade dos estudantes realizarem a

prática do atendimento às CRIANES e suas famílias, buscando sua aptidão como

futuro profissional da saúde.
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