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RESUMO 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) é a 

maior política de avaliação da Atenção Básica (AB) realizada pelo Ministério da Saúde (MS) 

e conta com a participação de gestores, profissionais de saúde e usuários dos serviços. Dentre 

as áreas avaliadas, destaca-se a saúde da criança, verificando a partir de uma avaliação 

externa se o atendimento das equipes de saúde está condizente com os princípios da Atenção 

Primária à Saúde (APS). O estudo teve o objetivo de avaliar a atenção à saúde da criança a 

partir dos dados do 2° ciclo do PMAQ no Estado do Ceará. Trata-se de um estudo avaliativo, 

transversal, a partir de dados secundários obtidos da Avaliação Externa em 2014. Foram 

pesquisadas 1626 equipes de saúde e os dados são apresentados em tabelas com associações 

de variáveis explicativas: macrorregiões do estado, porte populacional, proporção de 

cobertura populacional estimada pela ESF e Estrato de certificação PMAQ no Ceará. Os 

dados foram analisados mediante estatística descritiva e analítica, respeitando os aspectos 

éticos. Os resultados evidenciam distribuição equitativa de equipes e estas apresentaram, em 

sua maioria, uma boa disponibilidade de insumos, materiais, impressos e imunobiológicos. As 

ações mais realizadas de acordo com os profissionais foram: registro de crianças com vacinas 

atualizadas (99,5%) e visita domiciliar (97,4%). Na avaliação por estratos, dos 16 itens 

avaliados de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 11 apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes, com o desempenho inferior para municípios do 

estrato 1 ou de menor porte. Na análise de grupos, houve diferença em relação ao porte 

populacional e estrato, com melhor desempenho dos municípios com mais de 100 mil 

habitantes. A análise demonstra a dificuldade dos municípios menores em oferecer uma 

atenção à saúde da criança de qualidade. Ao final, evidencia-se que, mesmo com a expansão 

da APS, existem divergências entre os municípios cearenses, gerando heterogeneidade na 

qualidade de infraestrutura, recursos humanos e ações desenvolvidas. Isso promove 

iniquidades no atendimento à criança, não atingindo os princípios da APS e afetando 

diretamente na qualidade da assistência.  

Palavras-chave: Enfermagem Pediátrica; Avaliação em saúde; Saúde da criança; Atenção 

Primária à Saúde. 
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ABSTRACT 

The National Program for the Improvement of Access and Quality in Primary Care (PMAQ) 

is an eminent policy for the evaluation of basic care (AB), carried out by the Ministry of 

Health (MS) and has the participation of managers, health professionals and users of services . 

The areas of health, health and mental health, medical, medical, medical, hospital and 

medical-hospital are located after the end of the primary health care (PHC) course. The 

objective of this study was to evaluate the quality of life of the child in the 2nd cycle of the 

PMAQ in the State of Ceará. This is a cross-sectional, evaluative study to obtain data on the 

external evaluation in 2014. We searched 1626 health variables and the data are listed in 

tables with explanatory variables: macro-regions of the state, population, proportion of PDAQ 

in Ceará. The data were analyzed by descriptive and analytical statistics, respecting the ethical 

aspects. The indicators are distributed in equalization and synthesis teams, mostly an 

availability of inputs, printed materials and immunobiological. As the most accomplished 

actions were the following: registration of children with updated vaccines (99.5%) and 

household (97.4%). In the stratum evaluation, of the 16 items evaluated for growth and 

development monitoring, 11 the statistically significant investor, with inferior performance 

for stratification 1 or lower levels. In the analysis of groups, there was difference in 

population size and stratum, with better performance of municipalities with more than 100 

thousand inhabitants. A demonstrative analysis was conducted in a child health consultation. 

In the end, evidences, even with the expansion of PHC, there are divergences between the 

regions of Ceará, generating heterogeneity in the quality of exercise, human resources and 

actions of actions. This promotes inequities in childcare, not reaching the principles of 

quality. 

Keywords: Pediatric Nursing; Health evaluation; Child health; Primary Health Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A primeira infância é um período de grandes mudanças biopsicossociais, 

suscetíveis à influência externa, que demanda uma atenção em saúde para potencializar o seu 

desenvolvimento e prevenir ou amenizar agravos que possam interferir ao longo da vida do 

indivíduo e da família (GUBERT et al., 2015). Esse período é marcado pelo desenvolvimento 

e crescimento rápidos e pela necessidade de cuidados que possam interferir ao longo de toda a 

vida do indivíduo (MONTEIRO et al., 2014). 

O acompanhamento do crescimento identifica os riscos de morbimortalidade 

associados à desnutrição ou à obesidade e outros fatores que influenciam a saúde infantil. O 

desenvolvimento abrange aspectos cognitivos, físicos, sociais e linguísticos que sofrem 

influências internas e, principalmente, externas. A sua avaliação adequada permite identificar 

precocemente sinais de atraso e, assim, proporcionar o atendimento adequado. Por isso são 

tão relevantes os cuidados desde o pré-natal até os primeiros anos de vida, abrangendo as 

orientações sobre o aleitamento materno, os primeiros cuidados, a importância e o período de 

vacinação, entre outros (REICHERT et al., 2016) 

Possibilitar à criança crescer e desenvolver-se com todo o seu potencial e 

solucionar problemas agudos e crônicos no contexto da atenção primária no Brasil é uma 

meta a ser alcançada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, diversas políticas foram 

lançadas com o objetivo do acompanhamento da criança dentro da rede de assistência à saúde 

para possibilitar o alcance dessa meta, geralmente associada à linha materno-infantil, como a 

Rede Cegonha (2011) e a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC) em 2015, que abrangem ações no pré-natal, parto, puerpério e o acompanhamento 

de crianças de 0 a 2 anos (PINTO, PARAGUAY, PEREIRA, 2016). 

Após a implantação do Programa Saúde da Família em 1994 e a reformulação 

para Estratégia Saúde da Família (ESF) (2006), em conjunto com outras políticas públicas, 

houve melhora nos indicadores de saúde em diversas áreas estratégicas, entre elas a Saúde da 

Criança, objeto deste estudo, sendo umas das prioridades do Ministério da Saúde (MS). A 

atenção à saúde da criança sempre esteve presente nas políticas públicas de saúde, com o 

objetivo de proporcionar um acompanhamento adequado do crescimento e desenvolvimento, 

além de ações de prevenção e assistência que buscam diminuir os agravos em saúde, por meio 

de um atendimento integral e de qualidade (MODES, GAIVA, 2013).   

 



13 
 

O acompanhamento da criança deve ser priorizado dentro da Estratégia de Saúde 

da Família (ESF) e o enfermeiro tem papel fundamental, pois ele assume por meio da sua 

atuação com a equipe de saúde, mais precisamente por meio da puericultura a avaliação do 

crescimento e desenvolvimento, ações de educação em saúde ou na gestão do cuidado, 

estando próximo da mãe e da família, estabelecendo vínculo a partir do conhecimento 

adequado para a prescrição de cuidados e realização de ações que fortaleçam a qualidade de 

vida das crianças. O enfermeiro articulado com a equipe multiprofissional da ESF atua no 

treinamento da equipe de saúde e coordenação de atividades, consultas, visitas domiciliares e 

educação em saúde (MONTEIRO et al., 2014). Além disso, o enfermeiro participa do 

monitoramento de indicadores de saúde, os quais refletem o real estado de saúde da 

comunidade. 

Esse monitoramento tem colaborado na redução das taxas de mortalidade infantil 

no Brasil, de 26,1% em 2010 para 13,2% em 2015 (IBGE, 2018), aumento do tempo de 

aleitamento materno e quantidade de crianças amamentadas exclusivamente (OPAS, 2016), 

além de melhorias na cobertura vacinal (BRASIL, 2011). Soma-se a importância do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, do aleitamento materno e da 

imunização nos primeiros anos de vida, representando ações de promoção de saúde e 

prevenção de doenças, com o melhor custo-benefício e contribuindo para a redução da 

mortalidade infantil (MACEDO, 2016; VIEIRA et al., 2015). 

Porém, alguns indicadores relacionados à saúde da criança apresentam resultados 

que precisam melhorar tanto em nível nacional como no Estado do Ceará, com destaque para 

a consulta na primeira semana de vida, mortalidade neonatal e o número de atendimentos de 

puericultura, pois observa-se um declínio segundo dados do DATASUS, entre 2010 e 2014 

(DATASUS, 2018). 

Essas informações vão na contramão das metas estabelecidas pela Rede Cegonha 

e outras políticas vigentes na saúde da criança, que avaliam o período neonatal como o mais 

suscetível ao risco de mortalidade infantil e incentivam o fortalecimento das consultas de 

puericultura até os 2 anos de vida, contextualizando o cuidado dentro do contexto familiar, na 

tentativa de desestimular o modelo biomédico (BRASIL, 2011). Além disso, destacam-se as 

variações entre as regiões do país e o perfil da população, sendo as Regiões Norte e Nordeste 

e as comunidades com menores condições socioeconômicas as que apresentam as maiores 

dificuldades no acesso ao atendimento à saúde da criança de qualidade (BOUSQUAT et al., 

2017). 
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Entre os estados do Nordeste, o Ceará, em 2015, apresentou uma população 

infantil estimada em 690.831 (8,9%) crianças, com destaque para os indicadores relacionados 

à saúde da criança desde a implantação da ESF, como a redução da taxa de mortalidade 

neonatal e infantil, de 14,61% em 2011 para 12,33% em 2015, e de internações por condições 

sensíveis à atenção primária, como diarreia e infecções respiratórias agudas, além da 

diminuição do número de crianças desnutridas e manutenção da cobertura vacinal em 95,5%. 

No entanto, alguns indicadores apresentaram resultados insatisfatórios, como a redução da 

taxa de aleitamento materno exclusivo em crianças até os 4 meses de vida (de 70,98% em 

2010 para 67,43% em 2015) e do número de consultas de puericultura, nos últimos anos 

(DATASUS, 2017).  

Ao analisar os dados por microrregiões, verifica-se algumas diferenças nos 

resultados individuais dos municípios, que demonstram a heterogeneidade da qualidade de 

atenção à saúde. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria da Saúde do Estado do 

Ceará (SESA) em 2014, algumas regiões apresentaram taxa de mortalidade infantil acima da 

média do Estado do Ceará, como Camocim (22,3), Juazeiro do Norte (19), Sobral e Crateús 

(17,2). Outro indicador que apresentou menores índices foi o de crianças até 4 meses em 

aleitamento materno exclusivo em 15 microrregiões, no ano de 2015 (DATASUS, 2017).  

Esses dados refletem as dificuldades enfrentadas na Atenção Básica em Saúde 

(ABS) para uma atenção à saúde da criança com qualidade, como a falta de infraestrutura, a 

rotatividade de profissionais e a falta de financiamento para ações em saúde (FEITOSA et al., 

2016). Essas diferenças ficam mais evidentes quanto analisa-se os dados sociodemográficos e 

epidemiológicos, inclusive entre as regiões do Ceará. Portanto, entender estas diferenças é 

essencial para superar déficits nestes indicadores, tornando-se um desafio atender de forma 

integral as necessidades da saúde infantil, principalmente dentro da ABS (PINTO, 

PARAGUAY, PEREIRA, 2016). 

Com intuito de resolver estes desafios, o MS tem investido em iniciativas que 

valorizem a estrutura, reforcem o aumento do financiamento e reorganização do processo de 

trabalho, com destaque para a avaliação em saúde.  

Assim, em 2011, um conjunto de políticas intitulado “Saúde mais perto de você”, 

que inclui a ESF, o Brasil Sorridente (Política Nacional de Saúde Bucal); Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição; Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares; 

Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde; Programa Telessaúde Brasil 

Redes; Equipes de Consultórios na Rua; Programa Saúde na Escola (PSE); Projeto de 

Expansão e Consolidação da Estratégia Saúde da Família (PROESF), Programa Nacional de 
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Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB); entre outros programas, 

ações e estratégias foram lançadas para incentivar e reforçar ações de prevenção e promoção 

da saúde, principalmente dentro da atenção básica (BRASIL, 2011). 

Dentre estas iniciativas citadas anteriormente, destaca-se o PMAQ-AB, que tem 

como foco a avaliação como um componente da gestão em saúde capaz de fornecer subsídios 

aos processos decisórios, por meio da identificação de problemas e da reorientação de ações e 

serviços desenvolvidos (BRASIL, 2011a). Nesse sentido, o PMAQ-AB envolve um processo 

avaliativo que reconhece a diversidade de cenários locais. Além disso, em face da política de 

descentralização do SUS, na qual contextos estaduais e municipais podem contribuir ou não 

para o sucesso desse processo. Portanto, processo avaliativos contribuem muito mais do que a 

exposição de resultados objetivos, eles podem contribuir tanto na gestão do cuidado quando 

nos processos de promoção e educação em saúde como um todo (GIOVANELLA; 

MENDONÇA, 2012). 

A avaliação é uma forma de identificar as ações ou programas que apresentaram 

bons resultados e precisam ser fortalecidos e os que não atingiram o objetivo almejado, para 

que ocorra a reformulação. Dessa forma, a avaliação é uma forma de qualificação do processo 

de atendimento em saúde. Dentro da atenção básica, avaliar se ela atende os objetivos 

propostos, identifica as áreas com maior necessidade de investimentos e propõe ações para 

superá-las.  

O PMAQ-AB foi instituído pela Portaria de n °1.654 GM/MS, do dia 19 de julho 

de 2011, com a finalidade de avaliação e incentivo da melhoria da Atenção Básica em todos 

os municípios, por meio do estabelecimento de metas e incentivo financeiro com a 

qualificação da gestão e dos profissionais. Ele procura estimular a instituição de processos 

que ampliem a capacidade de gestão dos entes federados, de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à atenção básica em saúde. 

Além disso, formulam-se soluções para viabilizar um desenho do programa que possa 

permitir uma ampliação do acesso e melhoria da qualidade em atenção básica em todo o 

Brasil. Para que ele ocorra, o município deve solicitar a adesão e contratualização com o MS, 

realizar o desenvolvimento das mudanças necessárias, permitir a avaliação externa e 

monitoramento. (BRASIL, 2012). 

Com objetivo de comparar e melhorar as unidades de acordo com a sua realidade, 

em nível nacional, regional e local, de forma transparente, o PMAQ-AB propõe que as 

equipes participem no estabelecimento de metas e ações da AB. Alguns dos diferenciais dessa 

política em relação às anteriores são: a comparação a partir de parâmetros que assemelhem as 
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unidades e a participação de gestores, trabalhadores e usuários na pactuação e avaliação das 

metas. Para avaliar e determinar os mecanismos de implantação e desenvolvimento de cada 

município, principalmente relacionados a questões de desempenho das equipes, se avaliam 

alguns fatores, como o percentual de cobertura populacional da ESF, estrato de certificação, 

poder econômico do município (PINTO; SOUSA, 2012). Os indicadores escolhidos fazem 

parte de áreas estratégicas da AB: saúde da mulher, saúde da criança, acompanhamento de 

pacientes crônicos, Hanseníase, Tuberculose, saúde mental, saúde bucal e produção geral. 

Em termos de avaliação, foram realizados o primeiro e o segundo ciclos em nível 

nacional nos anos de 2012 e 2014. Cada ciclo contou com quatro etapas: adesão e 

contratualização voluntária dos gestores municipais e equipes da atenção básica (EAB), 

desenvolvimento com autoavaliação e apoio institucional, avaliação externa e 

recontratualização. Na etapa de avaliação externa, instituições de ensino superior avaliaram as 

unidades de saúde, verificando a estrutura, condições de acesso e de qualidade da EAB 

(BRASIL, 2012). 

O Ceará participou desses dois momentos e possui atualmente 1917 Unidades 

Básicas de Saúde espalhadas em 184 municípios (DATASUS, 2017), correspondendo a uma 

cobertura de 79,31%, considerada elevada e que contribui, teoricamente, para uma assistência 

integral e com qualidade. As equipes que participaram do segundo ciclo do PMAQ-AB foram 

avaliadas em todas áreas técnicas, inclusive a área da saúde da criança, em todas as etapas.  

A etapa de avaliação externa do PMAQ-AB compôs-se por três momentos 

distintos: I – Observação na Unidade de Saúde; II – Entrevista com Profissional da Equipe de 

AB e Verificação de Documentos na Unidade de Saúde; e III – Entrevista na Unidade de 

Saúde com Usuário (BRASIL, 2013). Esse último possui um bloco de perguntas relacionadas 

à saúde da criança, composto por trinta e uma seções de perguntas, distribuídas nos eixos: 

Crescimento e Desenvolvimento, Amamentação e Alimentação da Criança e Problemas de 

Saúde da Criança.  

O presente estudo tem como foco a atenção à saúde da criança, em relação à etapa 

de avaliação externa, com o questionamento se o atendimento nas EABs do Ceará está 

condizente com os princípios da APS e com o preconizado pelo MS, ofertando um serviço de 

qualidade. 

Diante dessa realidade, indaga-se: Qual a percepção dos usuários da ABS em 

relação aos cuidados voltados para a saúde da criança, de acordo com os dados do PMAQ-AB 

no 2° ciclo? Em que medida os dados avaliados em infraestrutura e insumos, atendimento 

realizados pela equipe e avaliação do usuário em relação à saúde da criança apresentam 
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diferenças entre as macrorregiões do Ceará, a partir do porte populacional, percentual de 

cobertura populacional da ESF e estrato de certificação dos municípios? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

- Avaliar a atenção à saúde da criança a partir dos dados do 2° ciclo do Programa de Nacional 

de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) no Estado do Ceará. 

 

2.2 Objetivo Específico 

- Descrever os indicadores de saúde da criança referente à avaliação da infraestrutura, dos 

profissionais e dos usuários no PMAQ-AB, 2º ciclo. 

- Comparar os diferentes domínios da saúde da criança na avaliação dos usuários 

(acompanhamento, amamentação/alimentação e problemas de saúde) de acordo com 

características contextuais (macrorregião, estrato do PMAQ-AB, porte populacional e 

coberturas) no Estado do Ceará (2014). 
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3 ESTADO DA ARTE 

 

3.1 Políticas de Atenção à Saúde da Criança no Brasil 

 

A área da saúde da criança está dentro das políticas públicas em saúde desde 

1940, com ações voltadas para programa alimentar, educativo, formação de pessoal e 

imunização, que ocorreu de forma discreta. Em 1980 foi criado o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Criança (PAISC), com objetivo de melhorar os indicadores em saúde 

nesse ciclo vital, com foco no aleitamento materno e alimentação complementar, controle das 

diarreias e infecções respiratórias agudas (IRAS), imunização e acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento (BRASIL, 2011b).  

A partir de então, as ações de cuidados nessa área foram ampliadas e, com a 

criação do PSF, em 1994, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil, expandir a 

cobertura vacinal com a erradicação de diversas doenças transmissíveis, aumentar o número 

de consultas de pré-natal, diminuir os casos de hospitalização por diarreia e pneumonia em 

crianças, entre outros fatores que tornam esse serviço essencial na melhoria da saúde da 

população, principalmente a infantil (BRASIL, 2011b). Nesse período, além da prevenção e 

tratamento de doenças, essas estratégias foram fundamentais para a vigilância da saúde 

infantil, com o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento nas consultas de 

puericultura, principalmente com a divulgação do Cartão da Criança (MACEDO, 2016). 

Em 1996, foi lançada a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância 

(AIDPI), para atuar dentro do PSF como forma de diminuir as doenças infectocontagiosas e as 

hospitalizações e óbitos por diarreia e IRAS e incentivar a promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Na área da saúde da criança foram criadas novas políticas a fim de garantir a 

qualidade na assistência, como o lançamento do Caderno de Atenção Básica – Saúde da 

Criança e a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil, como o propósito de fortalecer as ações dentro da AB voltadas para a 

saúde da criança, de forma efetiva e resolutiva, promovendo a acessibilidade, a integralidade e 

a equidade (PINTO et al., 2016). 

Em todas as políticas e pactuações em prol da saúde da criança, observa-se a 

preocupação com a promoção da saúde integral e o desenvolvimento das ações de prevenção 

de agravos, que, para além da redução da mortalidade infantil, reafirmam o compromisso de 

possibilitar a qualidade de vida, ou seja, que a criança possa desenvolver todo o seu potencial.  
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Outra ação vigente é a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis: 

Primeiros Passos para o Desenvolvimento Nacional, lançada em 2009 na Portaria MS/GM nº 

2395. O objetivo dessa proposta é fortalecer o conjunto de esforços em todo o país para 

articulação, interação e implantação de ações voltadas à saúde da mulher e da criança até 6 

anos, etapa da vida designada no Brasil como ‘Primeira Infância’. Para sua criação, buscou-se 

atender às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Comissão Nacional 

de Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), considerando a importância do 

desenvolvimento emocional primitivo na definição e configuração de padrões de saúde para a 

vida (BRASIL, 2009). 

Em 2010, surge o Plano Nacional pela Primeira Infância (PNPI) para reforçar o 

papel de ações e articulá-las de modo a promover os direitos da criança até os 6 anos de idade. 

O documento apresenta as diretrizes gerais, os objetivos e as metas que o país deverá realizar 

em cada um dos direitos da criança, firmados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, tendo como período de pactuação os anos de 2010 a 2022. Dessa 

forma, pretende-se cumprir os compromissos internacionais, dentre eles a Convenção dos 

Direitos da Criança, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, além dos compromissos nacionais já pactuados, como 

os Planos Nacionais de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Combate à Violência 

contra a Criança, e Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária (DIDONET, 2010) 

Atualmente, atua-se nas linhas de cuidados dentro das redes de atenção que 

abrangem: Incentivo e Qualificação do Acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento, atenção à Saúde do Recém-Nascido, Promoção, Proteção e Apoio ao 

Aleitamento Materno e Prevenção de Violências e Promoção da Cultura de Paz (BRASIL, 

2011).  Nesse contexto, observamos a importância e a consolidação de políticas que permitam 

o acompanhamento adequado do crescimento e desenvolvimento infantil dentro da AB em 

consonância com a nova PNAB. 

A Rede Cegonha foi uma estratégia lançada em 2011 para atender os objetivos da 

PNAB, inserida dentro da RAS, para implementar uma rede de cuidados para assegurar às 

mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e 

ao puerpério, e às crianças, o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao 

desenvolvimento saudáveis (BRASIL, 2013a). 

Com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) com a 

Portaria n° 1.130, em 2015, houve um reforço e reafirmação dos eixos de ações que compõem 
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a atenção integral à saúde da criança. Por meio dela, o MS define a articulação das ações e 

dos serviços de saúde, para facilitar sua implementação pelas gestões estadual e municipal e 

pelos profissionais de saúde (PINTO et al., 2016). 

Os eixos estratégicos da PNAISC são: aleitamento materno e alimentação 

complementar, promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento integral; 

atenção a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção à 

saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade; vigilância 

e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Essas ações devem ocorrer dentro da RAS, 

preferencialmente, na ABS. 

No tocante à Atenção à Saúde do Recém-Nascido, abrange ações desde o pré-

natal, com o acompanhamento da gestante, até o nascimento saudável, por meio da assistência 

imediata e de qualidade no parto e no pós-parto, e ações voltadas ao puerpério e a aos 

primeiros dias do RN, com incentivo à amamentação exclusiva, primeiras vacinas e os 

primeiros cuidados, que se iniciam na maternidade e se estendem ao domicílio com a visita da 

equipe da ESF (BRASIL, 2013a).  

Com o seguimento da atenção voltada para a criança, existe o acompanhamento 

do Crescimento e Desenvolvimento com preferência até os 24 meses de vida durante as 

consultas de puericultura pela equipe multiprofissional, e principalmente pelo enfermeiro e o 

médico, apenas quando envolve processo de adoecimento. O objetivo da puericultura é um 

acompanhamento cuidadoso do crescimento e desenvolvimento da criança, considerando o 

aspecto biopsicossocial, com uma construção do cuidado em conjunto com a mãe e a família, 

considerando as condições de saúde e de vida em que a criança está inserida, fortalecimento 

do AME e ações preveníveis, como a imunização. (VIEIRA et al., 2012).  

O enfermeiro é um dos profissionais mais atuantes dentro da puericultura, 

realizando ações de promoção da saúde e acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento. De acordo com Vieira et al. (2015) e Monteiro et al. (2016), existe uma 

grande preocupação da enfermagem em aplicar o conhecimento e competências técnicas para 

promover uma assistência de qualidade para a saúde infantil. 

O cuidado à criança envolve ainda o Programa de Imunização, que é uma 

estratégia que apresenta excelente eficácia e custo-benefício na prevenção de agravos. Ela 

compõe o nível de atenção primária de baixa complexidade, com grande impacto nas 

condições gerais de saúde infantil, colaborando para a redução da mortalidade infantil.  

Estudos realizados em locais com programas de vacinação contínua apresentam 

menores percentuais de doenças imunopreveníveis, mortalidade e morbidade infantil 
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(STROHFUS et al., 2017). Isso corrobora com a importância dessa ação dentro da atenção 

básica e a importância dentro da assistência do enfermeiro na puericultura. 

Outros cuidados importantes referentes à saúde infantil são o AME e uma 

alimentação saudável. Os benefícios de ambos já estão bem evidenciados na literatura, porém 

este é ainda um dos grandes desafios na promoção da saúde infantil. O Ministério da Saúde 

lança constantemente ações para promoção do AME, como um dos eixos presentes em todas 

as políticas voltadas para as crianças, com a meta de melhorar a qualidade de vida e reduzir a 

desnutrição e a obesidade, a mortalidade infantil e as doenças crônicas não transmissíveis na 

idade adulta (BRASIL, 2012a).  

A nutrição infantil é um tema recorrente nos estudos realizados por enfermeiros, 

nos quais buscam identificar o perfil nutricional, identificar os fatores que dificultam o AME 

ou uma alimentação saudável e avaliar programas que promovem ações nessa temática 

(SONG e PARK, 2016) (MONTEIRO et al., 2014). 

Frente ao exposto, destaca-se a atuação do enfermeiro e da equipe multidisciplinar 

para implementação, consolidação, gerenciamento e avaliação de todas as políticas citadas, 

entre outras. O processo de avaliação contribui para o conhecimento das ações em saúde e 

seus resultados, demonstrando a realidade sobre a população assistida.  

Dentro da atenção primária, a equipe da ESF desenvolve ações de assistência 

direta às crianças, coordenação da implementação de programas ou dispositivos de avaliação 

e realiza atividades de promoção e educação em saúde para a população. Isso reforça a 

importância de constante atualização dessas informações para direcionar os cuidados e 

incentivar ações, principalmente para promover novas formas de melhorar a saúde infantil. 

 

3.2 Política de Atenção Básica e sua interlocução com a avaliação em saúde 

A discussão dos modelos de saúde pode ser vista há décadas, com destaque para 

1920, quando Lord Dawson of Penn propôs um novo modelo assistencial em saúde baseado 

em acesso universal, na criação dos Distritos Sanitários que possibilitassem o acesso do 

paciente ao sistema de forma hierarquizada, com foco em ações preventivas e curativas. 

Porém, essa proposta só foi realizada em 1948. Outros modelos semelhantes foram discutidos 

posteriormente em outros países, como na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, nos anos 

60, com o modelo de atenção à saúde familiar, e no Canadá (GIOVANELLA; MENDONÇA, 

2008). 

Já, nos anos de 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e outros 

organismos internacionais iniciaram discussões para definição e fortalecimento da APS como 
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importante meio para o desenvolvimento dos Sistemas de Saúde, capaz de modificar a saúde e 

a qualidade de vida de toda a população. Isso culminou para a realização da Conferência 

Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata (STARFIELD, 2002). 

Com as mudanças ao longo dos anos, os modelos assistenciais em saúde foram 

embasados principalmente pela Conferência de Alma-Ata, em 1978, organizada pela OMS e 

pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), da qual emergiu um novo conceito 

de saúde, como o pleno bem-estar do indivíduo, que demanda serviços que promovam a 

saúde, com fácil acesso, menores custos e maiores benefícios em saúde para a população, de 

forma integral e resolutiva, com foco no indivíduo, na família e na comunidade, sendo a APS 

responsável por atender essas necessidades (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008). 

Nessa perspectiva, a Atenção Primária à Saúde (APS) se tornou a principal 

proposta de modelo de saúde que atendesse a essas necessidades, se organizando em diversas 

formas em quase todos os países, com os princípios de acessibilidade, de longitudinalidade, 

de integralidade e de coordenação dos serviços. Em alguns países em desenvolvimento foi 

observada uma oferta restrita de serviços para a população de baixa renda, que não garantiu 

uma atenção integral às necessidades em saúde (GIOVANELLA, MENDONÇA, 2008). 

Identificando essa heterogeneidade da APS, a Organização Pan-Americana em 

Saúde (OPAS) lançou em 2005 o documento intitulado “Renovação da Atenção Primária de 

Saúde nas Américas”. Nele, a OPAS reconhece os avanços alcançados ao longo dos anos, mas 

também defende a reformulação dos sistemas de saúde, com a necessidade de aproximação da 

APS defendida na Conferência de Alma-Ata, na busca de diminuir as desigualdades e ampliar 

a oferta aos serviços de saúde, atendendo às necessidades de cada região (OPAS, 2005). 

       Atualmente, a APS é reconhecida internacionalmente com facilitadora de acesso 

aos serviços de saúde, com ações na promoção da saúde, prevenção de doenças e 

coordenadora dos serviços em saúde. As agências internacionais em saúde buscam fortalecer 

as ações da APS como principal responsável pela saúde da população (MENDES, 2011). 

A Atenção Básica à Saúde (ABS) é caracterizada como porta de entrada 

preferencial dos usuários e eixo organizador da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e é 

permeada, principalmente, pelos princípios da acessibilidade, continuidade e integralidade da 

atenção. A ABS teve como influência para a sua formulação e modo de atuação os princípios 

do Movimento Internacional de Promoção da Saúde (MIPS), principalmente na Conferência 

de Alma-Ata (1978), que reforçou a importância da Atenção Primária à Saúde (APS) como 

modelo assistencial, e ao longo dos anos foi aprimorada, destacando a necessidade de serviços 
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com fácil acesso, de menores custos e de maiores benefícios em saúde para a população, de 

forma integral e resolutiva (ARANTES; SHIMIZU; HAMMAN, 2016). 

Assim, a ABS, que atualmente atende mais da metade da população brasileira, 

representa um serviço norteador das demandas dos usuários, uma vez que abrange as mais 

diversas necessidades dos mesmos, suprindo-as ou orientando o seguimento do atendimento 

da melhor forma possível. Isso sempre deve ocorrer com o direcionamento para a promoção 

da saúde e melhoria da qualidade de vida (ALVES, ANDRADE, SANTOS, 2016). 

No Brasil, a influência do MIPS e novos conceitos da Atenção Primária à Saúde – 

para a qual o Ministério da Saúde tem adotado a terminologia ABS, consolidam a proposta 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) – anteriormente Programa Saúde da Família (PSF) em 

1994, com a finalidade de reorientar os serviços e romper com o modelo biomédico, 

fortalecendo a atenção ao indivíduo, à família e à comunidade. Seus eixos de cuidado 

valorizam a promoção da saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento de doenças e a 

reabilitação do indivíduo, em consonância com os princípios de universalidade, de equidade e 

de integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS) (SILVA, BAITELO, FRACOLLI, 2015). 

No Brasil, houve a implantação desse modelo assistencial de formas individuais, 

sem uma política unificada, as quais não apresentaram sucesso. Concomitante com o 

movimento internacional, havia uma crise nacional política e econômica, que refletiu no setor 

da saúde. Isso suscitou a necessidade de mudanças, que culminaram no Movimento de 

Reforma Sanitária Brasileira, que defendia uma saúde gratuita, de qualidade e para todos os 

brasileiros, consolidadas na VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, e posteriormente 

no Sistema Único de Saúde (SUS) com os princípios da universalidade, acessibilidade, 

integralidade e equidade (PAIM et al., 2011). 

Com a proposta de reestruturar o sistema de saúde e promover a saúde e qualidade 

de vida da população menos favorecida, foi criado o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS), que obteve bons resultados, principalmente no controle da diarreia infantil. 

Em 1994 o MS resolveu expandir o PACS e, assim, criar o Programa de Saúde da Família 

(PSF). Devido ao sucesso do programa em diversas áreas, houve uma expansão em relação ao 

número de equipes e seu modo de atuação, tornando-se a Estratégia de Saúde da Família 

(ESF). Como forma de valorização desse nível de atenção, a APS no Brasil é reconhecida por 

Atenção Básica em Saúde e a ESF é o principal representante desse modelo, tendo como foco 

a família e a comunidade, com atuação na promoção da saúde, prevenção de agravos, 

tratamento e reabilitação, em consonância com os princípios da Política Nacional de Atenção 
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Básica (PNAB), sendo, preferencialmente, o primeiro acesso do usuário na Rede de Atenção à 

Saúde (RAS) (BRASIL, 2010) (FAUSTO, MENDONÇA, GIOVANELLA, 2013). 

Esse movimento influenciou a nova PNAB, em 2011, na Portaria n° 2.488, a qual 

mantém a essência da anterior de organização da AB e inovando conceitualmente a APS 

dentro da RAS, oferecendo um serviço com qualidade e que possua meios adequados para seu 

perfeito funcionamento. Outras inovações presentes na PNAB estão relacionadas ao aumento 

do financiamento destinado para a Atenção Básica, ao compromisso de todas as esferas de 

poder para promover e garantir a ABS como porta de entrada do SUS, com agenda aberta e 

acolhimento humanizado, aos programas que garantam o vínculo de profissionais na 

assistência e que o MS em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

aprimorem e incentivem o processo de avaliação de qualidade dos serviços da ABS (PINTO, 

SOUSA, FERLA, 2014). 

Avaliar significa emitir um parecer sobre um serviço, uma intervenção ou sobre 

seus componentes, permitindo estabelecer um diagnóstico da situação e, assim, elaborar as 

mudanças necessárias (CONTANDRIOPOULOS, 2006). A avaliação das políticas públicas é 

uma função do Estado com apoio dos profissionais de saúde, analisando tanto os 

investimentos financeiros como a qualidade dos serviços prestados à população e 

comprovando a eficácia das intervenções. Com a organização dos serviços em saúde em redes 

de atenção e a configuração da ABS como primeiro nível de acesso e a sua rápida expansão 

no país, é de extrema importância a sua avaliação (FELISBERTO, BEZERRA, 

ALBUQUERQUE, 2014) 

A avaliação da ABS é um processo complexo, principalmente relacionado à 

verificação de qualidade e de acesso, devido às diversas definições, métodos e concepções 

existentes e à heterogeneidade dos serviços configurados como ABS. Assim, as mudanças no 

contexto das expectativas dos indivíduos com o cuidado prestado, com o aumento da 

população, as novas demandas de atendimento e a diminuição dos recursos financeiros geram 

a necessidade de reformulação e avaliação do sistema de saúde, reforçando a prática de que é 

preciso planejar, implementar, avaliar e reformular (FEITOSA, et al., 2016).  

Desde a proposta de ampliação da ABS no Brasil, o MS enfatiza a importância da 

avaliação em saúde como forma de identificar as necessidades existentes e trabalhar 

direcionado para as metas estabelecidas. Um dos primeiros meios de avaliação foi com a 

criação do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), que atualmente utiliza e-

SUS/SISAB, para reunir as informações das famílias acompanhadas pelas equipes de saúde.  
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Outros programas foram criados para uma avaliação mais direta que analisasse, 

além dos indicadores, a qualidade da ABS, como o Programa de Expansão e Consolidação da 

Saúde da Família (PROESF), em 2004, para avaliação e incentivo das ações da AB em 184 

municípios com população com mais de 100 mil habitantes. Com seus resultados, foi possível 

identificar a importância da ESF para melhores indicadores de saúde e acesso em saúde, mas 

que isso não ocorria em todas as regiões, demonstrando as diferenças regionais. 

No ano seguinte foi complementada essa iniciativa de avaliação com o 

lançamento da Avaliação para Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ), 

com o objetivo de avaliação da qualidade dos serviços de saúde baseada no modelo de 

Donabedian (1980), que contempla estrutura, processo e resultado de forma contínua. O 

objetivo dessa proposta era a autoavaliação de gestores e trabalhadores dos problemas 

enfrentados e o planejamento das ações, com aderência não obrigatória para os municípios e 

sem disponibilizar incentivos financeiros diante dos resultados, possíveis motivos da falta de 

continuidade desse programa de avaliação (SAVASSI, 2012). 

Acrescenta-se que vários outros instrumentos foram validados para avaliação da 

APS, com destaque para o Primary Care Assessment Tool (PCATool), que se propõe a 

mensurar a capacidade e a qualidade dos atributos da APS. A partir do bom desempenho 

demonstrado pelo PCATool, o MS lançou em 2010 o Manual do Instrumento de Avaliação da 

Atenção Primária à Saúde – Brasil, com o objetivo da utilização desse instrumento na 

avaliação da ESF, que busca avaliar um conjunto de ações de saúde que envolve promoção, 

proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde e os 

atributos essenciais e derivados da APS (STARFIELD, 2002). Os atributos essenciais são: 

- Acessibilidade: definida como o primeiro contato do indivíduo com o sistema de 

saúde a cada novo problema ou novo episódio de um mesmo problema de saúde, com exceção 

das emergências e das urgências médicas. 

- Longitudinalidade: existência de uma fonte continuada de atenção, assim como 

sua utilização ao longo do tempo. 

- Integralidade: leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de atenção 

primária. Ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os pacientes recebam todos os 

tipos de serviços de atenção à saúde (mesmo os que não possam ser realizados dentro das 

unidades de APS), incluindo-se os encaminhamentos para serviços secundários e terciários, 

entre outros. 

- Coordenação da atenção: pressupõe alguma forma de continuidade, seja por 

parte do atendimento pelo mesmo profissional, seja por meio de prontuários médicos, ou 
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ambos, além do reconhecimento de problemas abordados em outros serviços e a integração 

deste ao cuidado global do paciente. 

Os atributos derivados envolvem: 

- Atenção à saúde centrada na família (orientação familiar): conhecimento do 

contexto familiar e seu potencial de cuidado e de ameaça à saúde.  

- Orientação comunitária: reconhecimento das necessidades em saúde da 

comunidade, por meio de dados epidemiológicos e do contato direto com a comunidade, sua 

relação com ela, assim como o planejamento e a avaliação conjunta dos serviços. 

- Competência cultural: adaptação da equipe e profissionais de saúde às 

características culturais especiais da população, para facilitar a relação e a comunicação com 

as pessoas. 

Mesmo com essas iniciativas, a avaliação em saúde no Brasil ainda é pouco 

realizada nas práticas dos serviços públicos, sendo associada à punição ou apenas como um 

processo burocrático. A maioria das pesquisas realizadas (SILVA, BAITELO, FRACOLLI, 

2015; FEITOSA et al., 2016) permanecem no meio acadêmico ou em publicações, sem que 

haja, muitas vezes, o conhecimento dos gestores e dos profissionais de saúde envolvidos. Em 

vista do exposto, o item seguinte apresentará o maior programa de avaliação da atenção 

primária realizado no Brasil na atualidade.  

 

3.3 Programa de Melhoria da Atenção e Qualidade da Atenção Básica – PMAQ - AB 

 

Com a reformulação da PNAB em 2011, o MS lançou diversas ações e políticas 

para organizar e fortalecer a Atenção Básica à Saúde. Entre essas ações foi lançado o 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB), em 

parceria com os gestores municipais e estaduais, representados pelo Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(CONASS), como estratégia para articular as ações da ABS (PINTO, SOUSA FERLA, 2014). 

O PMAQ-AB tem como principal objetivo permitir a ampliação do acesso e da 

qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, 

regional e localmente, de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à Atenção Básica em Saúde, sendo um processo de avaliação e 

incentivo às equipes da atenção básica nos seus mais diversos contextos. Entre as suas 

diretrizes estão:  
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I – Construir ‘parâmetros de comparação’ entre as equipes de saúde da Atenção 

Básica, considerando-se as diferentes realidades de saúde; 

II – Estimular ‘processo contínuo e progressivo de melhoramento’ dos padrões e 

indicadores de ‘acesso e de qualidade’ que envolvam a ‘gestão, o processo de trabalho’ e os 

‘resultados lançados’ pelas equipes de saúde da Atenção Básica; 

III – Transparência em todas as suas etapas, permitindo-se o ‘contínuo 

acompanhamento’ de suas ações e resultados ‘pela sociedade’; 

IV – Envolver, mobilizar e responsabilizar os gestores federal, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais, as equipes de saúde de Atenção Básica e os usuários num processo 

de mudança de cultura de gestão e qualificação da Atenção Básica; 

V – Desenvolver cultura de negociação e contratualização, que implique na gestão dos 

recursos em função dos compromissos e resultados pactuados e alcançados; 

VI – Estimular a efetiva mudança do modelo de atenção, o desenvolvimento dos 

trabalhadores e a orientação dos serviços em função das necessidades e da satisfação dos 

usuários; 

VII – Caráter voluntário para a adesão tanto pelas equipes de saúde da Atenção Básica 

quanto pelos gestores municipais, a partir do pressuposto de que o seu ‘êxito depende da 

motivação e proatividade dos atores envolvidos (BRASIL, 2011). 

A criação do PMAQ foi realizada com o intuito de solucionar as dificuldades 

encontradas para o estabelecimento da ABS como forma de acesso à RAS e efetivação do 

cuidado, estabelecer a cultura de avaliação, envolver gestores, profissionais e usuários no 

processo de mudanças. Para isso, houve inovações em relação às propostas anteriores de 

avaliação, como: configuração como um processo rotineiro, a utilização de indicadores de 

desempenho para classificar equipes; comparação entre equipes, agrupando municípios em 

estratos de acordo com o Produto Interno Bruto – PIB per capita, proporção populacional de 

acesso aos planos de saúde, Bolsa Família e extrema pobreza e densidade demográfica; 

possibilidade de adesão por todas as equipes de atenção básica; e repasse financeiro 

imediatamente após a contratualização e após a obtenção de resultados satisfatórios 

(SAVASSI, 2012; BRASIL, 2011). 

O primeiro ciclo do PMAQ ocorreu em 2012 e o segundo em 2014, com a 

participação das Unidades de Atenção Básica em Saúde (UBS), Equipes de Atenção Básica 

(EAB), Equipes de Saúde Bucal (ESB), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASFs) e dos 

Centros de Especialidades Odontológicas – CEOs em todas as Unidades Federativas do 

Brasil, inclusive o Ceará. (PINTO; SOUSA, 2012). O programa é estruturado em quatro 
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fases: Adesão, Desenvolvimento, Avaliação Externa e Recontratualização, estabelecendo um 

ciclo contínuo de avaliação. 

A Adesão é a fase em que são contratualizadas as metas e os indicadores entre as 

equipes da AB e os gestores municipais de forma voluntária. 

A segunda fase é o Desenvolvimento, que se subdivide em autoavaliação, 

monitoramento, educação permanente e apoio institucional – fase que as equipes e os gestores 

realizam um processo de avaliação das ações por intermédio do modelo de Avaliação para 

Melhoria da Qualidade da Estratégia Saúde da Família (AMQ). A autoavaliação é uma forma 

de identificar e reconhecer os aspectos positivos e negativos dentro do funcionamento da EAB 

e do processo de trabalho, a fim de estabelecer as mudanças necessárias para aprimorar o 

serviço. 

 O monitoramento dos indicadores e o consequente uso das informações formam 

uma etapa muito importante para reavaliar e modificar as metas e compromissos entre equipes 

e os gestores, promover o aprendizado institucional, ao permitir a identificação e priorização 

de desafios para melhoria da qualidade da AB e reconhecer os resultados alcançados e a 

efetividade ou necessidade de aperfeiçoamento das estratégias de intervenção, entre outros.  

Já a Educação Permanente é o aprimoramento das práticas em saúde através de 

uma atualização constante, com a integração do cotidiano do trabalho com os principais 

objetivos e diretrizes para a melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica. O Apoio 

Institucional constitui o esforço de transformar os modelos de gestão verticalizados em 

relações horizontais que ampliem a democratização, autonomia e compromisso dos 

trabalhadores e gestores, baseado em relações contínuas e solidárias entre apoiador e equipe, 

contemplando demandas e ofertas de ambos (BRASIL, 2012). 

A terceira etapa do programa é a Avaliação Externa por instituições de ensino 

superior nas próprias unidades de saúde. Essa fase é dividida em três módulos, nos quais são 

avaliados:  infraestrutura, materiais e insumos no módulo Observação na Unidade Básica de 

Saúde (UBS), a qual é denominada atualmente com Unidade de Atenção Primária à Saúde 

(UAPS), com entrevista com profissional da equipe de atenção básica e verificação de 

documentos na UAPS e entrevista com o usuário na UAPS e, como módulo complementar, 

temos o eletrônico, que compõe um conjunto de informações complementares aos Módulos I, 

II e III, respondidas pelos gestores no Sistema de Gestão da Atenção Básica. Como última 

etapa organizacional do processo tem-se a Recontratualização, que ocorre após a certificação 

da EAB, na qual serão estabelecidas novas metas (BRASIL, 2012). 
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Como forma de organizar e envolver os gestores e profissionais de saúde na 

obtenção das metas do programa, cada EAB que aderiu ao programa comprometeu-se em 

cumprir as diretrizes organizatórias do processo de trabalho e as regras de funcionamento do 

programa, implantar dispositivos de acesso, cogestão, autoavaliação, planejamento e 

avaliação, permitindo ser monitorada por seis meses a partir dos 47 indicadores do Sistema de 

Informação da Atenção Básica (SIAB), além de submeter-se a um processo de avaliação 

(PINTO; SOUSA, 2012).  

Os indicadores selecionados estão subdivididos em sete áreas estratégicas: Saúde 

da Mulher, Controle do Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, Saúde Bucal, 

Produção Geral, Tuberculose e Hanseníase, Saúde Mental e Saúde da Criança, objeto deste 

estudo. Estes indicadores estão presentes no Pacto Pela Saúde e inseridos nos indicadores 

internacionais de qualidade em saúde. 

Em relação à saúde da criança, foram avaliados a presença de instrumentos e 

insumos para realização da consulta de puericultura e manutenção do calendário básico de 

vacinação até os 24 meses, realização de orientações que favoreçam a promoção do 

aleitamento materno e da alimentação complementar saudável, o acompanhamento da 

puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a 

realização do parto e nascimento; se a equipe realiza a busca ativa de crianças vulneráveis, 

verificar a realização de ações educativas sobre aleitamento materno e outros aspectos 

relacionados ao desenvolvimento e crescimento infantil (BRASIL, 2013). 

Para fins de avaliação, os indicadores foram divididos em: a) Indicadores de 

Desempenho: vinculados ao processo de certificação e que serão utilizados para a 

classificação das equipes, conforme o seu desempenho; e b) Indicadores de Monitoramento: a 

serem acompanhados de forma regular para complementação de informações sobre a oferta de 

serviços e resultados alcançados por cada equipe, sem, no entanto, influenciarem na 

pontuação atribuída às EABs no processo de avaliação externa.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

Estudo avaliativo, com delineamento transversal dos dados secundários obtidos da 

base de dados nacional da Avaliação Externa do Programa Melhoria da Atenção e Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ-AB) no Estado do Ceará, no ano de 2014. 

O objetivo principal das pesquisas avaliativas é a informação social das 

características de uma determinada população ou política pública, podendo também 

estabelecer relações entre variáveis por meio de métodos científicos (GIL, 2010).  Segundo 

Contrandiopoulos (2006), avaliações de programas permitem analisar os seus componentes e, 

dessa forma, apoiar o seu desenvolvimento, incentivando as intervenções com resultados 

satisfatórios e definindo novas ações e metas quando necessário. 

O delineamento transversal caracteriza-se pelo fato de todas as medições serem 

feitas num único momento, não existindo, portanto, um acompanhamento dos participantes da 

pesquisa. É mais utilizado para diagnósticos de saúde de uma determinada comunidade e traz 

amostras representativas da população em um pequeno intervalo de tempo (HULLEY, 2015). 

 

4.2 Local do estudo 

O Ceará está situado no norte da Região Nordeste do Brasil, possui várias belezas 

naturais, com uma extensa faixa litorânea, serra e sertão. Sua área total é de 148 920,472 km² 

e a população estimada para o ano de 2015 foi de 8.904.459 habitantes, destes, com uma 

estimativa de 690.831 crianças, distribuídas em 184 municípios com diferenças 

populacionais, políticas e econômicas. 

Esses municípios estão organizados em regiões de saúde, sendo representados por 

22 microrregiões e cinco macrorregiões de saúde (Fortaleza, Sobral, Sertão Central, Litoral 

Leste/Jaguaribe e Cariri), onde se estrutura o Sistema Estadual de Saúde. Essa divisão ocorreu 

a partir de acordos firmados pelos gestores municipais e estaduais, configurando espaços 

geográficos contínuos constituídos por agrupamentos de municípios limítrofes, determinados 

por semelhanças culturais, econômicas e sociais, os quais possuem redes de comunicação e 

infraestrutura de transportes compartilhados, com o propósito de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 

2011). 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+B.+Hulley%22
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
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As macrorregiões são formadas por um conjunto de regiões que convergem para 

os polos urbanos mais desenvolvidos com o propósito de oferecer aos outros municípios 

serviços de saúde mais complexos. 

 

4.3 Fonte de dados 

A coleta de dados foi realizada em fonte secundária, na qual foram incluídos todos 

os questionários correspondentes à fase de Avaliação Externa das 1.480 equipes de saúde da 

família que aderiram ao 2° ciclo do PMAQ-AB em 2014.  

O processo de coleta dos dados primários da Avaliação Externa do PMAQ-AB no 

Ceará foi realizado por instituições de ensino/pesquisa contratadas pelo Ministério da Saúde 

para desenvolver os trabalhos de campo, mediante a aplicação do instrumento por avaliadores 

selecionados e capacitados. As instituições responsáveis pela avaliação na parte da Região 

Nordeste onde o Ceará participava foram a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

Fundação Oswaldo Cruz-CE, por meio da Rede Nordeste de Formação em Saúde da Família. 

Os dados coletados estão disponíveis em banco de dados do Ministério da Saúde, 

no site específico do PMAQ, e também na Fiocruz-CEARÁ. Destaca-se que os dados são 

referentes à fase de Avaliação Externa composta pelos Módulos: I - Observação na Unidade 

Básica de Saúde, II - Entrevista com o profissional da equipe de atenção básica e verificação 

de documentos na Unidade Básica de Saúde e III - Entrevista com o usuário na Unidade 

Básica de Saúde. Mais precisamente neste estudo, serão analisados os itens correspondentes à 

avaliação da criança presentes em todos os módulos. 

A aplicação do módulo III foi realizada em cada unidade de saúde junto a quatro 

usuários. Foram entrevistadas as mães/acompanhantes de crianças de 0 a 2 anos de idade 

presentes na unidade no dia da avaliação externa para algum tipo de atendimento e que 

concordassem em participar. Os critérios de exclusão foram relacionados à primeira vez do 

usuário naquela unidade de saúde ou àqueles que há mais de 12 meses não tivessem 

frequentado a unidade de saúde. Assim, foram entrevistados cerca de 2960 usuários do 

serviço. 

A aplicação foi realizada por pesquisadores de campo vinculados à Rede de 

Pesquisa em Atenção Primária à Saúde, associada ao Departamento de Atenção Básica (DAB) 

(ABRASCO, 2014), em 2014, segundo ciclo do PMAQ-AB, através de formulários 

eletrônicos disponibilizados em tablets, com envio automatizado ao servidor central do MS. 

Foram entrevistados usuários que, na ocasião, não haviam se consultado com médico, 
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enfermeiro ou dentista. Os blocos de perguntas direcionadas a perfis específicos de usuários 

foram aplicados de acordo com as características pessoais de cada entrevistado.  

A análise de consistência do banco de dados ficou a cargo da FIOCRUZ, que 

coordenou a coleta de dados no Ceará, sob a supervisão do DAB do MS. 

Em relação à população infantil, avaliaram-se as variáveis referentes ao 

instrumento de avaliação externa: Presença de instrumentos para avaliação do crescimento e 

desenvolvimento e da caderneta de saúde da criança e a presença das vacinas que compõem o 

Programa Nacional Imunização infantil no módulo I. Já no módulo II foram avaliadas as 

ações da Equipe em relação aos cuidados com as crianças, como a consulta na primeira 

semana, ações de promoção da saúde e a avaliação dos indicadores do SIAB. Referente ao 

módulo III avaliou-se por intermédio de um instrumento (APÊNDICE 1) que possuia itens 

para analisar: 1) Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento, 2) 

Amamentação/alimentação e 3) Problemas de saúde. 

Acerca do Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento – CD: 

Consulta da criança após o nascimento, Teste do pezinho, Recebimento da Caderneta de 

Saúde da Criança, Situação Vacinal da criança, Questionamento e observação do 

desenvolvimento da criança adequado para a idade, Continuidade de consulta da criança com 

o mesmo profissional da equipe e Marcação de consulta subsequente.  

Em relação a Amamentação/alimentação: Orientações sobre amamentação, sua 

importância e alimentação da criança até os 2 anos de vida, Tempo de duração do 

Aleitamento Materno.  

No que se refere aos Problemas de saúde: Necessidade de consultas com o 

pediatra; Urgências ou problemas ocorridos nos últimos 6 meses que necessitaram de 

atendimento; local onde procurava atendimento para criança; Atendimento na unidade de 

saúde sem consulta marcada. 

Para caracterizar os municípios participantes (APÊNDICE 2), utilizou-se as 

seguintes classificações: 

• Porte populacional: para esta classificação utiliza-se a fornecida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que classifica os municípios em 

pontos de corte: 

Pequeno Porte 1: população menor ou igual a 20 mil habitantes 

Pequeno Porte 2: população entre 20-50 mil habitantes 

Médio Porte: população entre 50-100 mil habitantes 
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Grande Porte: população maior ou igual a 100 mil habitantes  

• Proporção de cobertura populacional estimada pela ESF: os dados disponíveis no 

website do Departamento de Atenção Básica (DAB/MS), referentes ao mês de 

abril/2014, e classificando-os da seguinte forma: 

• 0-50%  

• 50-70%  

• 70-100%  

 

• Estrato de certificação PMAQ: classificação atribuída pelo Ministério da Saúde 

aos municípios, utilizada na certificação de equipes com o intuito de assegurar 

maior equidade na comparação destes. Este índice leva em conta aspectos sociais, 

econômicos e demográficos, conforme pontuação em cinco indicadores: PIB, 

percentual de população com plano de saúde; percentual de população com Bolsa 

Família, percentual de população em extrema pobreza e densidade demográfica 

(BRASIL, 2013). Assim, os municípios foram classificados nos seguintes estratos: 

1 - Municípios com pontuação menor que 4,82 e população de até 10 mil 

habitantes. 

2 - Municípios com pontuação menor que 4,82 e população de até 20 mil 

habitantes. 

3 - Municípios com pontuação menor que 4,82 e população de até 50 mil 

habitantes. 

4 - Municípios com pontuação entre 4,82 e 5,4 e população de até 100 mil 

habitantes; e municípios com pontuação menor que 4,82 e população entre 50 e 

100 mil habitantes. 

5 - Municípios com pontuação entre 5,4 e 5,85 e população de até 500 mil 

habitantes; e municípios com pontuação menor que 5,4 e população entre 100 e 

500 mil habitantes. 

6 - Municípios com população acima de 500 mil habitantes ou com pontuação 

igual ou superior a 5,85. 

 

4.4 Análise dos dados 

Após o preenchimento do formulário elaborado para esta investigação, os dados 

foram consolidados e inseridos no Statistc Package for Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, 
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IL, USA) versão 21.0, e analisados mediante estatística descritiva e analítica, estando 

apresentados posteriormente por meio de gráficos e tabelas.  

A primeira parte do trabalho foca na descrição das EqSFs e dos profissionais e, 

portanto, considera os dados reportados pelos profissionais como unidade amostral. Para 

tanto, a análise descritiva foi utilizada para apresentação dos dados sobre 

materiais/equipamentos e ações/procedimentos, considerando a frequência absoluta e relativa. 

A segunda parte está focada na avaliação de cada município do Ceará e, portanto, 

cada um foi representado por valor que representasse sua avaliação perante os indicadores de 

Saúde da Criança avaliados. Para tanto, frequências absolutas e relativas foram calculadas 

para a quantidade de municípios de acordo com as características relacionadas (exemplo, 

porte populacional). Ainda, duas variáveis contínuas (tempo de experiência do profissional 

entrevistado na atenção básica e a idade da criança) foram descritas com a média, desvio 

padrão, valor mínimo e valor máximo dos municípios. As mesmas análises descritivas foram 

efetuadas para os escores dos municípios para os três domínios: Acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento da criança, Amamentação/Alimentação da criança e 

Problemas de saúde da criança e o escore geral de saúde da criança.  

A Análise de Variância (ANOVA) one-way, com comparações post-hoc por meio 

do teste de Bonferroni, foi utilizada para comparação entre os estratos do PMAQ para os 

escores dos municípios em cada questão estudo (16 questões do domínio Acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança, 2 questões do domínio 

Amamentação/Alimentação da criança e 3 questões do domínio Problemas de saúde na 

criança). Esse teste também foi utilizado para comparação dos escores dos municípios para os 

três domínios e o escore geral de Saúde da Criança entre as diferentes características do 

contexto (porte populacional, cobertura populacional da EqSF, Macrorregião e estrato do 

PMAQ. O nível de significância foi fixado em 5% (p<0,05) para testes bicaudais. Na análise 

da Tabela 6, criou-se um parâmetro de comparação unindo todas as questões relacionadas aos 

domínios e atribuindo uma pontuação de 0 – 100 para cada município e, após, calculado as 

médias para o Estado do Ceará. As análises foram realizadas utilizando o programa estatístico 

IMB SPSS® v.21.0 (SPSS IBM Inc., Chicago, Estados Unidos).  

 

4.5   Aspectos éticos 

Este estudo faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da Atenção 

Básica no Brasil: estudos multicêntricos integrados sobre acesso, qualidade e satisfação dos 

usuários”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, sob o nº 21904, de 13 de 
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março de 2012 (ANEXO). Convém ressaltar que esta investigação seguiu todas as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisas, assegurando princípios de confidencialidade e sigilo 

dos envolvidos.  

Acrescenta-se que o conteúdo da Avaliação Externa do PMAQ-AB foi construído 

de forma a não permitir a identificação dos indivíduos que compõem a amostra, preservando-

se, assim, a privacidade dos usuários (BRASIL, 2013). Não se faz necessário o emprego de 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, já que os dados utilizados são secundários, 

oriundos da terceira fase do PMAQ-AB (Avaliação Externa), estando de acordo com a 

Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, que regulamenta pesquisas com seres humanos 

no Brasil. 
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5 RESULTADOS 

 

Atualmente, existem cadastradas 2306 EqSFs distribuídas nos 184 municípios 

cearenses, com maior número de equipes na macrorregião de Fortaleza. Desse quantitativo, 

participaram do 2° ciclo do PMAQ-AB 1626, distribuídas conforme a Tabela 1, que apresenta 

a quantidade de EqSFs avaliadas e de municípios, de acordo com características do contexto 

no Ceará. Todos os municípios cearenses participaram desse ciclo do PMAQ-AB. 

Em relação às equipes, a amostra teve maior participação das EqSFs das 

macrorregiões 1 (36,3%), 5 (25,0%) e 2 (23,0%). De modo geral, nove em cada dez EqSFs 

(92,7%) tinham cobertura populacional de 70 a 100%. As porcentagens de EqSFs avaliadas 

nos estratos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do PMAQ-AB foram, respectivamente: 3,3%, 21,8%, 31,4%, 

23,6%, 15,8% e 4,2%. Em relação ao tamanho dos municípios avaliados, a maior 

porcentagem de EqSFs foi em municípios de pequeno porte (20-50 mil habitantes), com 

32,5%.  

Já, em relação aos municípios, grande parte encontrava-se nas macrorregiões 2 

(29,9%), 1 (26,6%) e 5 (24,5%). A maioria dos municípios (88,6%) teve uma proporção de 

cobertura populacional estimada pelas EqSFs de 70% a 100%, corroborando com o resultado 

por equipes. As porcentagens dos municípios avaliados nos estratos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do 

PMAQ-AB foram, respectivamente: 11,4%, 39,1%, 31,5%, 13,6%, 3,8% e 0,5%. Em relação 

ao porte populacional, a maioria possuía um porte populacional de menos de 20 mil habitantes 

(47,3%) ou de 20 a 50 mil habitantes (33,7%). 

 

Tabela 1. Distribuição das equipes de saúde da família de acordo com características do Ceará, 

PMAQ-AB, 2014 

Variável EqSF n (%) Municípios n (%) 

Total 1626 (100,0) 184 (100,0) 

Macrorregião    

1 Fortaleza 591 (36,3) 49 (26,6) 

2 Sobral 374 (23,0) 55 (29,9) 

3 Sertão Central 161 (9,9) 20 (10,9) 

4 Litoral leste/Jaguaribe 93 (5,7) 15 (8,2) 

5 Cariri 407 (25,0) 45 (24,5) 

Proporção de cobertura populacional estimada pelas 

EqSFs 

  

0-50% (1) 68 (4,8) 07 (3,8) 

50-70% (2) 50 (3,1) 14 (7,6) 

70-100% (3) 1508 (92,7) 163 (88,6) 

Estrato do PMAQ   

1 54 (3,3) 21 (11,4) 

2 354 (21,8) 72 (39,1) 

3 510 (31,4) 58 (31,5) 
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4 383 (23,6) 25 (13,6) 

5 257 (15,8) 07 (3,8) 

6 68 (4,2) 01 (0,5) 

Porte Populacional   

Pequeno Porte 1 389 (23,9) 87 (47,3) 

Pequeno Porte 2 529 (32,5) 62 (33,7) 

Médio Porte  383 (23,6) 26 (14,1) 

Grande Porte   325 (20,0) 09 (4,9) 

EqSFs: Equipes de saúde da família; PMAQ: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade;  

 

Os dados analisados evidenciam que parte das EqSFs avaliadas atuavam em 

Unidades Básicas de Saúde (86,7%,) e Postos de Saúde (11,4%) e a grande maioria das 

equipes avaliadas possuí Equipes de Saúde da Família com Saúde Bucal (ESB) (74,6%) 

cadastradas. Dentre os equipamentos e materiais disponíveis relacionados à Atenção à Saúde 

da Criança reportados segundo o profissional entrevistado, o estetoscópio adulto (99,1%), a 

balança infantil (90,8%) e a régua antropométrica (87,9%) foram os materiais que estiveram 

mais disponíveis. As porcentagens de profissionais das EqSFs que reportaram ter disponível o 

cartão de Vacinação e a Caderneta de Saúde da Criança foram de 96,3% e 87,8%, 

respectivamente. Os imunobiológicos disponíveis mais reportados foram Influenza sazonal 

(97,4%), Pentavalente (96,7%), Rotavírus (96,4%) e Hepatite B (96,3%); para essa variável, 

apenas a BCG-ID (64,4%) não teve porcentagem acima de 90%. Por fim, destaca-se que 

92,4% e 74,0% dos profissionais entrevistados reportaram ter, como componentes da 

Farmácia Básica, Sais de reidratação oral e Sulfato ferroso, respectivamente. 

Tabela 2: Recursos das unidades de saúde onde atuam as equipes de saúde da família 

relacionadas à atenção à saúde da criança. Ceará, PMAQ-AB, 2014 

Variável  N % 

Equipamentos e Materiais disponíveis   

Aparelho de pressão infantil 868 58,7 

Balança infantil 1343 90,8 

Régua antropométrica 1300 87,9 

Estetoscópio adulto 1465 99,1 

Estetoscópio infantil 724 49,0 

Material impresso para Atenção à Saúde   

Cartão de vacinação (Sempre Disponíveis) 1425 96,3 

Caderneta de saúde da criança  1298 87,8 

Imunobiológicos na unidade de saúde   

BCG-ID 952 64,4 

Influenza sazonal 1440 97,4 

Hepatite B 1424 96,3 

Meningocócica C 1408 95,2 

Pneumocócica 10 1290 87,2 

Tríplice Viral 1400 94,7 

Tríplice Bacteriana 1371 92,7 

Pentavalente 1430 96,7 

Rotavírus 1426 96,4 
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Medicamentos componentes da Farmácia Básica   

Sais de reidratação oral 1095 74,0 

Sulfato ferroso 1367 92,4 

EqSFs: Equipes de saúde da família; 

Em relação aos profissionais que participaram da avaliação, os enfermeiros foram 

os que mais responderam ao questionário (98,3%). A Tabela 3 evidencia as principais ações 

realizadas pelos profissionais de saúde, como a visita domiciliar (97,4%) e as consultas para 

cuidado continuado (95,7%). Quando analisadas as situações nas quais as EqSFs realizavam 

busca ativa, o pré-natal (88,1%) e o calendário vacinal atrasados (84,6%) foram as práticas 

mais destacadas. A busca por crianças prematuras foi a situação com menor porcentagem, 

com 69,8%. Por fim, as variáveis relacionadas aos registros de crianças no território durante o 

acompanhamento, a vacinação em dia da criança (99,5%), o crescimento e desenvolvimento 

(95,6%) e estado nutricional (94,4%) foram as mais mencionadas pelos profissionais 

entrevistados. Em contrapartida, o registro de crianças no território com violência familiar 

(45,3%) e acidentes (46,4%) foi teve as menores taxas de respostas dos profissionais 

entrevistados. 

Ao analisar procedimentos adotados pelas EqSFs na Atenção à Saúde da Criança, 

observou-se que o registro de todas as gestantes e crianças (até 2 anos de idade) do território 

foi mencionado por 97,5% e 90,6% dos entrevistados, respectivamente. Mais de 90% dos 

profissionais indicaram a oferta de ações para gestantes (97,9%) e crianças (94,8%), bem 

como de consultas de pré-natal (99,6%) e para crianças de até 2 anos de idade (97,8%).  

Quando analisados alguns procedimentos das EqSFs, observou-se que a utilização 

de protocolos para estratificação de risco para pré-natal e crianças de até 2 anos de idade foi 

reportada por 97,5% e 90,6% dos profissionais entrevistados, respectivamente. A 

programação da agenda das EqSFs de acordo com essa estratificação também foi citada por 

mais de 90% dos profissionais entrevistados. As demais variáveis de atenção à saúde das 

crianças também tiveram porcentagens próximas a 90% (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Ações realizadas pelas equipes de saúde da família relacionadas à atenção à 

saúde da criança. Ceará, PMAQ-AB, 2014 

Variável  N % 

Ações organizadas na agenda dos profissionais    

Visita domiciliar 1583 97,4 

Grupos de Educação em Saúde 1321 81,2 

Atividades comunitárias 1016 62,5 

Consultas para cuidado continuado 1556 95,7 

Acolhimento à demanda espontânea 1450 89,2 

Nenhuma das anteriores 14 0,9 
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A equipe realiza busca ativa das seguintes situações:   

Pré-natal 1432 88,1 

Crianças de até 2 anos 1310 80,6 

Prematuras  1135 69,8 

Com baixo peso 1234 75,9 

Com consulta de puericultura atrasada 1261 77,6 

Com calendário vacinal atrasado  1376 84,6 

No acompanhamento das crianças do território, há registros sobre:   

Vacinação em dia da criança 1618 99,5 

Crescimento e desenvolvimento 1555 95,6 

Estado nutricional 1535 94,4 

Teste do pezinho 1443 88,7 

Violência familiar 736 45,3 

Acidentes 755 46,4 

Outro(s) 339 20,8 

Procedimentos adotados pelas EqSFs na Atenção à Saúde da Criança   

Possui o registro do seu território de todas as gestantes 1585 97,5 

Possui o registro do seu território das crianças de até 2 anos 1473 90,6 

Oferta ações para gestantes 1592 97,9 

Oferta ações para crianças de até 2 anos 1541 94,8 

Oferta de consultas de pré-natal 1619 99,6 

Oferta de consultas para crianças de até 2 anos  1591 97,8 

Utiliza protocolos para estratificação de risco para pré-natal 1345 82,7 

Utiliza protocolos para estratificação de risco para crianças de até 2 anos 1293 79,5 

Programa a agenda de acordo com o risco classificado para gestantes  1539 94,6 

Programa a agenda de acordo com o risco classificado crianças de até 2 anos 1487 91,5 

Realiza de consulta de puericultura nas crianças de até dois 2 anos 1596 98,2 

Utiliza a caderneta de saúde da criança para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento 

1592 97,9 

Possui espelho das cadernetas de saúde da criança 1532 94,2 

Realiza de ações de Vigilância Alimentar e Nutricional 1454 89,4 

Avalia e monitora índices de aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável 

1577 97,0 

Oferta de ações educativas e de promoção da saúde direcionadas para 

gestantes e puérperas 

1416 87,1 

EqSFs: Equipes de saúde da família 

 

A Tabela 4 apresenta o bloco de perguntas do Módulo III, que representam a 

opinião dos usuários que eram responsáveis por crianças acompanhadas nas unidades. A 

média de idade das crianças foi de 6,6 meses de vida. Quando analisadas as médias dos 

municípios para as questões relacionadas ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança, observou-se que 11 das 16 questões avaliadas apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) nas médias de acordo com o estrato do 

PMAQ. Na análise post-hoc, observou-se que, em nove questões, os escores dos municípios 

do estrato 4 eram significativamente superiores aos do estrato 1. Em seis delas, os municípios 

do estrato 5-6 também tiveram diferenças significativas quando comparados aos do estrato 1. 

No item “realizou consultas até o sétimo dia”, escores estatisticamente inferiores foram 

encontrados para os municípios do estrato 2 em comparação aos dos estratos 4 e 5-6. Uma 

diferença significativa entre os escores dos municípios dos estratos 3 e 4 foi observada para a 
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questão “Na consulta da 1ª semana, a criança teve o umbigo examinado”. O mesmo ocorreu 

para os escores dos municípios dos estratos 3 e 5-6, onde foi observada para a questão “Após 

a consulta de acompanhamento, a criança saia com a próxima marcada”. Por fim, destaca-se 

que a questão “A criança fez alguma vacina” teve escores significativamente superiores nos 

municípios dos estratos 5-6 em comparação aos demais estratos (Tabela 4). 

Quando analisadas as duas questões relacionadas à amamentação/alimentação da 

criança, diferenças estatisticamente significativas (p=0,009) foram observadas somente para a 

questão “A mãe recebeu orientação sobre alimentação da criança até dois anos”, indicando 

escores superiores para os municípios do estrato 4 em comparação aos do estrato 1. Não 

houve diferenças entre os estratos do PMAQ-AB para a questão “A criança mama ou mamou 

no peito” (p=0,063) (Tabela 4). 

Quando analisadas as três questões relacionadas ao domínio problemas de saúde 

da criança, houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) entre os estrados do 

PMAQ para as questões “A criança teve algum problema ou urgência nos últimos seis meses 

que precisou de atendimento?” e “Conseguiu atendimento nesta unidade de saúde na mesma 

hora, sem consulta marcada?”; em ambas, maiores médias foram observadas nos municípios 

dos estratos 4 e 5-6 em comparação às dos estratos 1 e 2 (Tabela 4). 

 

Tabela 4:  Média e desvio padrão do escore do município para os indicadores de saúde 

da criança de acordo com o estrato do PMAQ-AB, 2014, 2º ciclo 

Indicadores de Saúde da Criança Estratos do PMAQ 

1 2 3 4 5-6 Valor de p 

Acompanhamento da crescimento e 

desenvolvimento da criança 

      

Realizou  consultas até sete dias de vida  0,24 (0,44)b 0,42 (0,50)b 0,49 (0,50) 0,72 (0,46)a 1,00 (0,00)a <0,001 

Na consulta da 1ª semana, a criança foi pesada 0,19 (0,40)b 0,40 (0,49) 0,42 (0,50) 0,68 (0,48)a 0,75 (0,46) 0,005 

Na consulta da 1ª semana, a criança foi medida 0,19 (0,40) 0,40 (0,49) 0,47 (0,50) 0,52 (0,51) 0,50 (0,54) 0,164 

Na consulta da 1ª semana, a criança foi colocada 

para mamar 

0,38 (0,50)b 0,51 (0,50) 0,56 (0,49) 0,82 (0,38)a 0,91 (0,12) 0,005 

Na consulta da 1ª semana, a criança teve o 

umbigo examinado 

0,37 (0,48) 0,47 (0,49) 0,40 (0,47)b 0,74 (0,41)a 0,82 (0,18) 0,007 

Na consulta da 1ª semana, foi perguntado se a 

criança tinha certidão de nascimento 

0,32 (0,46)b 0,52 (0,49) 0,56 (0,49) 0,80 (0,41) a  0,95 (0,08)a 0,002 

Na consulta da 1ª semana, a criança foi 

conversado sobre a melhor posição para a criança 

dormir 

0,38 (0,50)b 0,54 (0,50) 0,56 (0,49) 0,82 (0,38) a 1,00 (0,00)a 0,002 

Na consulta da 1ª semana, a criança foi realizado 

teste do pezinho na criança 

0,36 (0,48)b 0,54 (0,50) 0,57 (0,49) 0,78 (0,40)a 0,94 (0,12) a 0,007 

O teste do pezinho foi realizado até os sete dias 

de vida 

0,02 (0,11) 0,01 (0,06) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,459 

A mãe recebeu a caderneta de saúde da criança 0,00 (0,00) 0,01 (0,06) 0,00 (0,00) 0,04 (0,16) 0,04 (0,12) 0,118 



42 
 

A criança fez alguma vacina 0,00 (0,00)b 0,00 (0,00) b 0,00 (0,00) b 0,00 (0,00) b 0,04 (0,12)a <0,001 

A criança estava com as vacinas em dia 0,33 (0,48)b 0,46 (0,48) 0,50 (0,48) 0,72 (0,40) a 0,78 (0,16) 0,023 

Foi explicado na consulta sobre o 

desenvolvimento da criança de acordo com a 

idade? 

0,33 (0,48)b 0,46 (0,48) 0,50 (0,47) 0,72 (0,40) a 0,78 (0,16) 0,023 

Realização de consultas com a criança  0,27 (0,45) 0,43 (0,47) 0,45 (0,47) 0,59 (0,43) 0,51 (0,26) 0,215 

Consulta da criança pelos mesmos profissionais 

da EqSF 

0,05 (0,22) 0,13 (0,29) 0,12 (0,32) 0,16 (0,30) 0,31 (0,16) 0,272 

Após a consulta de acompanhamento, a criança 

saia com a próxima marcada 

0,05 (0,22) b 0,09 (0,24) 0,03 (0,12) b 0,14 (0,30) 0,30 (0,24) a 0,007 

Amamentação/alimentação da criança       

A criança mama ou mamou no peito? 0,27 (0,44) 0,40 (0,47) 0,44 (0,49) 0,63 (0,44) 0,70 (0,18) 0,063 

A mãe recebeu orientação sobre alimentação da 

criança até 2 anos? 

0,25 (0,43) b 0,49 (0,48) 0,51 (0,48) 0,72 (0,40) a 0,74 (0,28) 0,009 

Problemas de saúde da criança       

A criança teve algum problema ou urgência nos 

últimos seis meses que precisou de atendimento? 

0,16 (0,33) b 0,08 (0,21) b 0,23 (0,36) 0,42 (0,21) a 0,46 (0,23) a  <0,001 

Conseguiu atendimento nesta unidade de saúde 

na mesma hora, sem consulta marcada? 

0,00 (0,00) b 0,08 (0,26) b 0,15 (0,33) 0,33 (0,39) a 0,49 (0,23) a <0,001 

Tempo de espera para seu filho ser atendido 0,27 (0,44) 0,37 (0,46) 0,40 (0,48) 0,54 (0,43) 0,66 (0,16) 0,143 

PMAQ: Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade;  

a>b, com p<0,05, considerando o resultado da ANOVA one-way com post-hoc de Bonferroni. 

A Tabela 5 apresenta a média e o desvio padrão do escore do município para os 

domínios de Atenção à Saúde da Criança, segundo o porte populacional, cobertura 

populacional da EqSF, estrato do PMAQ e Macrorregião do município. Houve diferenças 

estatisticamente significativas (p<0,05) nos escores dos municípios entre as categorias do 

porte populacional e do estrado do PMAQ para os três domínios e o escore geral de Saúde da 

Criança.  

Na análise das diferenças entre os grupos (post-hoc), observou-se que os 

municípios com 100 mil ou mais habitantes tiveram escores estatisticamente superiores para 

todos os domínios de saúde da criança, quando comparados aos municípios de até 20 mil 

habitantes. Não obstante, para os escores do domínio problemas de saúde e o escore geral de 

saúde da criança, os municípios de 50-100 mil habitantes também tiveram escores 

estatisticamente superiores aos de municípios pequenos (até 20 mil habitantes) (p<0,05). 

Quando analisadas as diferentes entre os estratos do PMAQ, municípios dos estratos 4 

tiveram médias estatisticamente superiores às do estrato 1 para todos os escores de Saúde da 

Criança. Os municípios dos estratos 5-6 também tiveram escores estatisticamente superiores 

aos do estrado 1 para os domínios problemas de saúde, acompanhamento da criança e escore 

geral de Saúde da Criança (p<0,05). 
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Tabela 5: Comparação dos escores dos municípios para os domínios de saúde da criança 

entre as características contextuais, Ceará. PMAQ-AB, 2014, 2º ciclo 

EqSF: Equipe de saúde da família; PMAQ: Programa de Melhoria da Acesso e da Qualidade 

A Tabela 6 apresenta a descrição das variáveis numéricas relacionadas à Saúde da 

Criança dos municípios do Ceará. Dentre os escores dos municípios criados para cada 

domínio da Atenção à Saúde da Criança, o domínio Problemas de Saúde na Criança teve 

menor média (24,9 pontos), enquanto que os municípios no geral tiveram maior média para o 

escore de Alimentação da Criança (47,6 pontos). O escore geral (combinação dos três escores) 

teve média de 36,3 pontos. 

Tabela 6: Descrição das variáveis relacionadas à saúde da criança. Ceará, PMAQ-AB, 

2014, 2º CICLO 

Variável Média 
Desvio 

padrão  

Valor 

Mínimo 

Valor 

Máximo 

Acompanhamento da crescimento e desenvolvimento da 

criança (0-100 pontos) 
36,4 31,1 0,0 81,0 

Amamentação/Alimentação da criança (0-100 pontos) 47,6 44,2 0,0 100,0 

Problemas de saúde na criança (0-100 pontos) 24,9 30,2 0,0 100,0 

Escore geral de saúde da criança (0-100 pontos) 36,3 33,1 0,0 94,0 

PMAQ: Programa de melhoria do acesso da qualidade(;)  

  

 Média (desvio padrão) dos escores do município para os domínios de Atenção à Saúde da Criança 

Variável  Acompanhamento 

da criança 

Valor 

de p 

Amamentação 

/Alimentação 

da criança 

Valor 

de p 

Problemas 

de saúde 

Valor 

de p 

Escore  

geral de 

Saúde da 

criança 

Valor 

de p 

Porte populacional  0,005  0,021  <0,001  0,001 

 Até 20 mil habitantes 0,30 (0,32)b  0,39 (0,44)b  0,16 (0,24)b  0,28 (0,32)b  

20-50 mil habitantes 0,37 (0,30)  0,51 (0,46)  0,27 (0,33)  0,38 (0,34)  

50-100 mil habitantes 0,47 (0,28)  0,61 (0,40)  0,39 (0,34)a  0,49 (0,32)a  

100 mil ou mais 

habitantes 

0,61 (0,31)a  0,75 (0,19)a  0,55 (0,13)a  0,64 (0,11)a  

Cobertura 

populacional 

estimada pela EqSF 

 0,900  0,613  0,480  0,695 

0-50% (1) 0,41 (0,32)  0,61 (0,46)  0,38 (0,34)  0,47 (0,34)  

50-70% (2) 0,39 (0,31)  0,41 (0,48)  0,26 (0,34)  0,35 (0,35)  

70-100% (3) 0,36 (0,31)  0,48 (0,44)  0,24 (0,30)  0,36 (0,33)  

Estrato do PMAQ  0,003  0,012  <0,001  0,001 

1 0,22 (0,30)b  0,26 (0,43)b  0,14 (0,22)b  0,21 (0,31)b  

2 0,34 (0,32)  0,44 (0,44)  0,18 (0,26)  0,32 (0,32)  

3 0,35 (0,30)  0,48 (0,46)  0,26 (0,33)  0,36 (0,34)  

4 0,51 (0,26)a  0,67 (0,38)a  0,43 (0,32)a  0,54 (0,30)a  

5-6 0,60 (0,07)a  0,72 (0,18)  0,54 (0,13)a  0,62 (0,10)a  

Macrorregião  0,647  0,691  0,210  0,536 

1 Fortaleza 0,38 (0,30)  0,53 (0,42)  0,32 (0,32)  0,41 (0,34)  

2 Sobral 0,37 (0,30)  0,45 (0,46)  0,25 (0,31)  0,36 (0,33)  

3 Sertão Central 0,29 (0,34)  0,37 (0,44)  0,17 (0,28)  0,28 (0,33)  

4 Litoral 

Leste/Jaguaribe 

0,30 (0,34)  0,43 (0,50)  0,15 (0,18)  0,30 (0,34)  

5 Cariri 0,40 (0,32)  0,51 (0,44)  0,24 (0,30  0,38 (0,33)  
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6 DISCUSSÃO 

6.1 Perfil das equipes e características do contexto do Ceará 

O maior número de equipes avaliadas é da macrorregião 1, com 591 equipes no 

período do estudo. Ela abrange a cidade de Fortaleza, que possui a 5a densidade demográfica 

mais alta entre as capitais brasileiras, e os municípios próximos. Essa é a macrorregião com 

maior número de habitantes, o que demanda maiores recursos financeiros e estruturais e um 

maior número de serviços em todos níveis de atendimento. Já a região do Jaguaribe e litoral 

leste apresenta 93 equipes e é a macrorregião com menor quantidade de municípios e 

habitantes. Essa distribuição equitativa de equipes contribui para atender os princípios da APS 

e da PNAB, como evidenciado pelo estudo de Damasceno et al., 2016, em que a 

acessibilidade está diretamente associada à disponibilidade das unidades de saúde e condições 

de atendimento, portanto, quando esse atributo é alcançado pela ABS, o fluxo dentro da RAS 

é, teoricamente, mais efetivo. 

A regionalização da saúde foi um processo consolidado em 2011, no qual o Ceará 

foi um dos pioneiros a utilizá-la para reorganizar os serviços de saúde. As “redes de saúde são 

espaços geográficos contínuos constituídos por agrupamento de Municípios limítrofes, 

delimitadas a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação 

e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde” (Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 

2011). A pactuação dos serviços é definida pelos gestores municipais e a ABS atua como 

coordenadora principal nesse fluxo, atuando no acolhimento do usuário, elencando as suas 

necessidades e encaminhando, quando necessário, para outros serviços de saúde (GOYA, et 

al., 2017)  

No estudo, o número de equipes participantes foi proporcional ao quantitativo de 

habitantes por região, fator relacionado à cobertura da ESF, o que pode ser confirmado pelo 

índice de cobertura populacional entre 70 e 100%, o qual foi significativo em todas as regiões, 

resultado semelhante ao encontrado por Carvalho (2014) durante o primeiro ciclo do PMAQ-

AB. Diversos autores afirmam que serviços com princípios da APS próxima ao local de 

residência do usuário facilita o acesso aos serviços de saúde e uma equipe atuante influencia 

diretamente na qualidade de vida da população, por meio de suas ações desde a prevenção e 

promoção da saúde, quanto em casos agudos e crônicos de adoecimento, mas nem sempre 

essa qualidade está diretamente ligada apenas à cobertura da ESF. As diferenças 
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socioeconômicas e nos indicadores de saúde demonstram as disparidades entre os municípios 

brasileiros (FAUSTO et al., 2014).  

Destaca-se que os municípios que não aderiram à avaliação do PMAQ no 

primeiro ciclo, por exemplo, segundo Kessler et al. (2015), apresentam baixa cobertura pela 

ESF, comprometendo o preconizado pelo SUS e a RAS. Assim, a falta de equipes nos 

municípios com menos recursos e mais distantes dos grandes centros urbanos pode 

comprometer a atuação da ABS (RODRIGUES, LORENZINI, FRANCO; 2014).  

Articulando esse pensamento à saúde da criança, sabe-se que a ABS desenvolve 

um papel importante como coordenadora do cuidado dentro da RAS, pela sua atuação 

contínua com o indivíduo e a comunidade, estabelecendo os atendimentos necessários para 

cada caso e, assim, mantendo melhor relação de custo-benefício e efetividade das ações, o que 

influencia diretamente nos indicadores de saúde, como a mortalidade infantil e o número de 

internações por condições sensíveis (MALTA et al., 2016).   

Podemos observar essa diferença no Estado do Ceará com os resultados do estrato 

do PMAQ-AB, índice que considera os aspectos sociais, econômicos e demográficos, 

conforme pontuação em cinco indicadores: PIB, percentual de população com plano de saúde; 

percentual de população com Bolsa Família, percentual de população em extrema pobreza e 

densidade demográfica. No estudo percebe-se uma heterogeneidade, com predominância de 

equipes no estrato 3, ou seja, a maior parte das equipes participantes do PMAQ-AB no Ceará 

está localizada em municípios que possuem uma pontuação menor 4,82 e com população de 

até 50.000 habitantes. Enquanto que o número municípios classificados no estrato 2, com 

pontuação menor que 4,82 e população de até 20 mil habitantes, é maior.   

O resultado foi semelhante ao primeiro ciclo do PMAQ-AB em relação às equipes 

participantes. A maior parte dos municípios brasileiros (80%) possui menos de 50.000 

habitantes e dispõe apenas dos serviços básicos em saúde, como unidade hospitalar de baixa 

complexidade e UAPS, e nem sempre conseguem oferecer o atendimento adequado para a 

população e atender aos atributos da APS, o que gera a necessidade de deslocamento para 

outros municípios que ofereçam serviços de maior complexidade (GOYA et al., 2017). 

Mendes et al. (2014) ressalta que os municípios com menor estratificação possuem maiores 

déficits de recursos materiais e humanos e infraestrutura. 

O resultado apresentado pelos estratos é reflexo do perfil dos municípios 

cearenses, no qual 81% são considerados de pequeno porte populacional e apenas uma cidade, 

Fortaleza, é de grande porte. O funcionamento e qualidade da ABS sofrem influência desses 

aspectos. Geralmente, municípios menores são mais distantes dos grandes centros urbanos, 
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apresentam maior rotatividade de profissionais, menores densidades demográficas, menos 

recursos, entre outros. Já os municípios classificados como grande porte apresentam 

dificuldades para o oferecer a ABS como porta de entrada dentro da RAS devido à 

disponibilidade de outros tipos de serviços, maior quantidade de pessoas por equipe, 

problemas sociais como o desemprego, violência e pessoas em condições precárias de 

moradia e saúde, fatores que também dificultam o acompanhamento adequado como proposto 

nas diretrizes da ESF (MICLOS, CALVO, COLUSSI, 2017). 

Diante da estrutura atual de atenção à saúde, os profissionais das Equipes de 

Saúde da Família atuam nas Unidades Básicas de Saúde, como retratado no presente estudo. 

Os mesmos estão inseridos em um cenário de diversas problemáticas relacionadas à saúde da 

população atendida. Nesse sentido, é importante que estes reconheçam suas atribuições como 

profissionais que estão próximos à população e possam promover estratégias que busquem a 

promoção da saúde das pessoas da comunidade (BARBIANI, DALLA NORA, SCHAEFER; 

2016). 

 

6.2 Recursos das unidades de saúde do Ceará relacionadas à saúde da Criança 

No Ceará destacam-se as Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) com 

86,7%, seguidas dos postos de saúde com 11,4%. De acordo com a definição do Ministério da 

Saúde (MS), a UAPS se caracteriza por atendimento agendado a partir das linhas de cuidados, 

como saúde da mulher e da criança, e a demanda espontânea nas especialidades básicas e 

odontológicas e com equipe de saúde completa com a presença de outros profissionais de 

nível superior. Já o Posto de Saúde é unidade destinada à prestação de assistência a uma 

determinada população, de forma programada ou não, geralmente com o atendimento 

periódico apenas de profissionais de nível médio e enfermeiros, com consultas médicas 

esporádicas. Esse resultado é satisfatório e, possivelmente, uma resposta à requalificação das 

UAPS que o MS lançou após o resultado do primeiro ciclo do PMAQ, no qual foram 

observadas muitas equipes funcionando em condições precárias e que não conseguiam 

oferecer um atendimento de acordo com os princípios da APS (BOUSQUAT et al., 2017). 

No que se refere aos equipamentos e materiais disponíveis relacionados à saúde 

infantil nas UAPS que participaram do estudo, o aparelho de pressão infantil e o estetoscópio 

infantil foram os itens menos encontrados em 58,7% e 49% das equipes, respectivamente. 

Destaca-se que esses materiais são importantes para que a pressão arterial da criança possa ser 

verificada corretamente, conforme recomendação das diretrizes de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). Reforça-se, ainda, que 
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é importante que essa verificação seja realizada nos acompanhamentos das crianças; porém, 

essa prática clínica ainda é pouco incorporada nos serviços de saúde (MADEIRA, 2009), 

podendo ser essa uma justificativa para a presença escassa dos mesmos nas UBS. 

Em relação aos equipamentos que permitem a verificação dos dados 

antropométricos das crianças, observa-se que os mesmos são encontrados com maior 

frequência nas UBS com 87,9% dos serviços avaliados. Esse achado pode ser justificado pelo 

fato de o acompanhamento do crescimento infantil ser amplamente aceito pelos profissionais, 

devendo ser realizado o registro dos dados antropométricos a cada consulta (BRASIL, 2012). 

Porém, esses dados diferem de uma pesquisa realizada no Maranhão (CAVALCANTE, 2014) 

que identificou menor quantidade de equipamentos destinados à saúde infantil no geral, em 

comparação aos destinados à saúde do adulto. Ressalta-se a importância de uma boa estrutura 

física e de equipamentos disponíveis e funcionando, para uma assistência adequada. 

Outro critério avaliado foi a presença dos cartões de vacina, estando sempre 

disponíveis nas UBS em 96,3%, enquanto que as cadernetas de saúde da criança (CSCs) 

estavam presentes em apenas 87,7 %. No que se refere à distribuição da CSC, uma pesquisa 

realizada no Rio Grande do Sul destaca um número reduzido de mães que possuíam esse 

material, limitando-se a 71% das participantes do estudo (LINHARES et al., 2012), indicando 

que a CSC não está disponível para todas as crianças, assim como neste estudo. É oportuno 

salientar que a CSC apresenta mais informações que o cartão de vacina, na qual é possível 

registrar os dados referentes ao crescimento e desenvolvimento infantil, com marcação dos 

gráficos de peso, altura e perímetro cefálico, as vacinas administradas, como também dos 

marcos do desenvolvimento, além de diversas informações direcionadas aos cuidadores, como 

amamentação e alimentação complementar, entre outros. 

Embora a caderneta apresente essas peculiaridades, muitos cuidadores e 

profissionais não a utilizam plenamente para a vigilância de saúde da criança, sendo 

importante enfatizar a importância do uso desse material. Uma revisão realizada por Gaíva e 

Silva (2014) demonstrou a subutilização da caderneta de saúde da criança por parte dos 

profissionais de saúde, que muitas vezes não registram as informações necessárias, além de 

não incentivar a leitura e a compreensão dos gráficos pelos cuidadores. Resultados 

semelhantes foram encontrados no estudo de Pedraza (2016), que relatou o uso da caderneta 

apenas para o registro das vacinas aplicadas, com baixa adesão à utilização dos gráficos de 

crescimento e peso pelos profissionais.  

É importante que os profissionais reforcem a importância da presença e o uso 

correto da CSC, a qual é considerada um documento nacional, para acompanhamento do 
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crescimento e desenvolvimento e o registro do histórico vacinal, e que podem ocorrer atrasos 

por falta de imunobiológicos. 

Na presente pesquisa, os profissionais afirmaram que as UAPS possuíam os 

imunobiológicos a serem utilizados durante a infância. A vacinação é uma importante medida 

adotada para o combate a patologias específicas (VIEIRA et al., 2012), estando as UAPS 

preparadas para o acolhimento e imunização das crianças do local. Apenas a BCG apresentou 

menor disponibilidade, fato que pode estar associado com a administração dessa vacina ainda 

na maternidade e a estratificação já realizada em vários municípios (FURTADO et al., 2013). 

A presença das outras vacinas que compõem o calendário básico de vacinação 

infantil foi satisfatória, colaborando com um dos programas de maior destaque na EsF, o 

Programa Nacional de Imunização (PNI), que obtém dados de cobertura vacinal equivalentes 

a países desenvolvidos (SATO, 2015). O Ceará possui uma alta taxa de cobertura vacinal 

(96,57%) no ano da pesquisa e nos anos seguintes (DATASUS) e a disponibilidade dos 

imunobiológicos nas unidades é muito importante para mantê-la. Isso contribui para a 

erradicação e controle de diversas doenças infecciosas, além de diminuir as internações e 

óbitos por agravos preveníveis, como meningite, pneumonia e diarreia (WALDMAN e SATO 

2016). Estas doenças ainda são as principais causas de internações evitáveis e mortes em 

crianças em todo o mundo, as quais podem ser evitadas por medida básicas, como a 

imunização e o uso de sais de reidratação oral (HORTA; VICTORA, 2013). 

Já, no que se refere aos sais de reidratação oral, preconizados pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 74% das equipes ofereciam este medicamento, o que é relevante, 

pois é um método efetivo na prevenção da desidratação e redução da mortalidade infantil 

(MUNOS; WALKER; BLACK, 2010). Já a suplementação com sulfato ferroso foi vista em 

92,4%, considerada alta e preconizada pelo Ministério da Saúde (MS) para todas as crianças 

de 6 meses a 2 anos idade (BRASIL, 2012). Assim, frente ao exposto, observa-se que os 

profissionais elencaram o uso de dois medicamentos fundamentais para a saúde infantil. 

 

6.3 Ações direcionadas à saúde da criança realizadas pelas equipes de saúde  

Dentre as equipes, 74,6% são caracterizadas por serem equipes de saúde da 

família com saúde bucal, enquanto que somente 25,4% ofereciam ações de saúde da família 

exclusivamente. Este ponto é relevante, pois evidencia a cobertura das ações voltadas à saúde 

da criança de forma mais abrangente. 

Os enfermeiros foram os profissionais que responderam essa avaliação em maior 

quantidade (98,3%), semelhante aos resultados encontrados por Galavote et al. (2016) e 
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Uchoa et al. (2016). Atividades relacionadas à gestão, à educação em saúde e à assistência 

possibilitam um conhecimento maior da realidade da unidade em que o profissional está 

inserido, culminando para a posição do enfermeiro, com reconhecimento em quase todos os 

países pela sua formação como apto para gerenciar, com exceção dos países europeus, nos 

quais o enfermeiro da atenção primária destacam-se mais por sua atuação na assistência direta 

ao paciente e na educação em saúde (CARVALHO et al., 2014). 

Dentro da ABS, o enfermeiro realiza diversas atividades: consulta de 

enfermagem, visita domiciliar, atividades educativas, acolhimento, supervisão de atividades 

como vacinação, entre outros, e atividades administrativas. A realização dessas atividades 

produz melhores indicadores de saúde e promoção da saúde (GRANT et al., 2017) 

Dentre as ações organizadas pela equipe, destaca-se a visita domiciliar, a qual 

estava presente em quase todas as unidades de saúde. Isso pode ser associado ao elevado 

número de enfermeiros que foram entrevistados, o que corrobora com outras pesquisas 

(KEBIAN e ACIOLI, 2014; KLAKONSKI et al., 2015) nas quais essa atividade era realizada 

majoritariamente por enfermeiros e agentes comunitários de saúde (ACS).  

Apesar do alto percentual de visitas domiciliares, observa-se que as equipes 

apresentavam busca ativa mediana de crianças expostas ao processo de adoecimento, como as 

prematuras (69,8%), com baixo peso (75,9%) ou com vacinas atrasadas (84,6%). Esse 

resultado foi um pouco inferior aos do Estado do Rio Grande do Norte durante o mesmo ciclo 

e aos do nacional no primeiro ciclo do PMAQ-AB (SILVA 2014). Entre as possíveis causas 

desse resultado estão a falta de planejamento e comunicação entre os ACS e a equipe de 

saúde. a falta de tempo do enfermeiro devido às questões burocráticas e a falha no sistema de 

referência e contra – referência dos municípios (KLAKONSKI et al., 2015). A visita 

domiciliar é uma oportunidade para a equipe de saúde conhecer as condições de vida do 

indivíduo e, assim, planejar ações mais condizentes com a sua necessidade. 

As crianças prematuras ou com baixo peso apresentam maior vulnerabilidade, o 

que demanda um acompanhamento mais constante, o qual deve ser realizado pela EqSF, para 

identificar possíveis alterações no crescimento e desenvolvimento e no processo de saúde e 

doença. Porém, muitos profissionais não possuem conhecimento ou confiança para o 

seguimento dos cuidados dessas crianças e encaminham para consultas especializadas, 

comprometendo todos os princípios da APS para a família e a criança (AIRES et al., 2015). 

Estudo realizado com mães de bebês prematuros que utilizaram o método Canguru na 

maternidade demonstrou que 68% dos participantes referiram não buscar ajuda nas UBS por 

desconhecerem que a ABS deve oferecer suporte e acompanhamento após a alta hospitalar e 
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apenas 4% receberam visita domiciliar do enfermeiro (FEITOSA et al., 2017). Esses 

resultados demonstram a fragilidade da ABS em oferecer o seguimento dos cuidados dessas 

crianças no domicílio, reforçando a necessidade de maiores investimentos da equipe para 

atender às políticas nacionais de promoção da saúde infantil, como a Rede Cegonha e o 

PNAISC. 

Em relação aos registros dos acompanhamentos, os índices mais baixos foram em 

relação à violência familiar e acidentes, o que ocorre também no resultado geral do PMAQ no 

primeiro ciclo (BEZERRA, 2016). Esses dois itens são muito amplos e apresentam um grave 

risco à integridade física e psicológica da criança. 

A violência familiar pode ocorrer por meio dos maus-tratos físicos, do abuso 

psicológico e sexual e da negligência. Os casos, geralmente, são subnotificados e os principais 

fatores são: a cultura de que a violência física faz parte da educação infantil, a omissão por 

parte dos demais membros da família, a falta de relações de confiança entre a equipe e as 

famílias, a falta de articulação entre as entidades de proteção a criança e a falta de preparo das 

equipes de saúde para identificar os casos e atuar para sua resolução (SANTOS e YAKUWA; 

2015).  

As políticas e diretrizes da EqSF fornecem subsídios para agir em casos de 

violência contra a criança, por meio de atividades em grupo, apoio às famílias, 

acompanhamento pelo ACS, atividades em conjunto com o NASF, entre outros. Para isso, é 

preciso fornecer uma educação permanente aos profissionais de saúde e melhorar a 

articulação entre os órgãos e instituições competentes (SANTOS, 2016). 

Outro ponto menos citado foi acerca dos acidentes com crianças, os quais são a 

maior causa de internamentos, incapacitações e óbitos entre as crianças com idade entre 1 e 4 

anos, sendo em sua maioria acidentes domésticos e preveníveis. A atuação da ESF na 

comunidade por meio de promoção e educação em saúde continuamente pode contribuir para 

a redução de casos de acidentes com as crianças (BRITO e ROCHA; 2015).  

Em relação aos procedimentos adotados pela EqSF na Atenção à Saúde da 

Criança, a maior parte das equipes afirmou possuir registros sobre as gestantes (97,5%), o que 

facilita a busca ativa dos recém-nascidos, mesmo que sejam prematuros, o que não pode ser 

observado diante dos resultados expostos anteriormente. 

Os outros 15 itens avaliados apresentaram índice maior que 90%, demonstrando a 

atenção e assistência prestadas à saúde da mulher e da criança. Isso é reflexo do histórico de 

políticas públicas destinadas à área materno-infantil. A Rede Cegonha é a mais atual, com um 

conjunto de ações que abrangem o planejamento familiar, gravidez, parto, puerpério e o 
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acompanhamento das crianças até os 2 anos de vida (LIMA e BARBALHO; 2015). O cuidado 

desde o planejamento familiar aumenta as chances de uma gravidez, parto e crescimento 

saudáveis para mãe e para a criança. 

As ações voltadas para a saúde infantil foram, em quase toda a sua totalidade, 

satisfatórias nos itens analisados, demonstrando uma preocupação com a saúde infantil e a 

tentativa de atender aos princípios da atenção primária. Isso pode ser reflexo de várias 

políticas em saúde ao longo dos anos, que incentivam a promoção da saúde e a prevenção de 

agravos nesta fase de grandes mudanças para o indivíduo, o que evidencia que as políticas de 

atenção básica nesta área têm sido significativas. 

As maiores dificuldades encontradas nas EqSFs foram em reação à utilização de 

protocolos para estratificação de risco para pré-natal (82,7%) e para crianças de até 2 anos 

(79,5%). Estudo realizado por Fausto (2014) identificou que apenas 58% dos municípios 

brasileiros possuem documentos ou protocolos que orientem o fluxo e o contrafluxo de 

pacientes, e que, desses, apenas 48% em relação ao encaminhamento de gestantes e recém-

nascidos. A falta de comunicação entre os níveis de atenção prejudica a integralidade das 

ações em saúde, descaracterizando o princípio de RAS e de APS, de continuidade do cuidado. 

 

6.4 Variáveis relacionadas à saúde da criança no Estado do Ceará 

 

Os resultados das variáveis em relação ao acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, amamentação/alimentação e problemas de saúde na criança da perspectiva 

dos usuários dos serviços, por meio do módulo III do PMAQ-AB, para todo o Estado do 

Ceará, foram agrupados com o intuito de apresentar por estratificação do PMAQ-AB, por 

características contextuais e o resultado geral. 

A média da idade das crianças, segundo informações dos usuários 

(pais/cuidadores) entrevistados, foi de 6,6 meses, diferente da média encontrada no Rio 

Grande do Norte, no qual predominaram crianças na faixa etária de 13 a 24 meses (FREITAS, 

2013). De acordo com o calendário de consultas de puericultura preconizado pelo MS, as 

consultas devem ser mais frequentes até os 6 meses de vida, sendo recomendadas até os 2 

anos de forma contínua. Além disso, o calendário vacinal também está organizado dessa 

forma, possuindo vacinas mensalmente até o sexto mês de vida. Esses fatores podem ser 

determinantes pela presença das crianças nessa faixa etária na UBS.  

A primeira infância é marcada por grandes modificações cognitivas e físicas, 

vulneráveis ao ambiente e aos determinantes sociais de saúde, alimentação, doenças, 
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condições de higiene e ao vínculo afetivo com os cuidadores, sendo um período que necessita 

de um acompanhamento constante a fim de prevenir possíveis atrasos e promover um 

crescimento e desenvolvimento completos e saudáveis.  

Por isso, o PMAQ-AB abrange questões consideradas fundamentais na saúde 

infantil, como o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, 

amamentação/alimentação e atendimento para urgências e processos de adoecimento. Os 

resultados reforçam que fatores sociais, econômicos e demográficos influenciam a qualidade 

dos serviços em saúde, uma vez que, nos itens que apresentaram diferenças estatísticas, os 

escores foram superiores nos estratos 4, 5 e 6 e porte populacional mais elevado, como, por 

exemplo, nos Municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Fortaleza. 

Estudo realizado no Estado de São Paulo, com a finalidade de avaliar diversos 

indicadores de saúde, entre eles a mortalidade infantil, identificou que os municípios com 

estratos mais elevados também apresentaram melhores resultados (MATTOS 2016). As 

intervenções em saúde na área materno-infantil dentro dos serviços de atenção primária do 

México também demonstram uma qualidade e quantidade insatisfatórias nos municípios de 

pequeno porte e mais distantes dos grandes centros urbanos (RAMÍREZ-TIRADO; TIRADO-

GÓMEZ; LÓPEZ-CERVANTES, 2014).  

Os possíveis problemas enfrentados em municípios de pequeno porte que 

justificam esses resultados já foram explanados anteriormente, como a falta de recursos 

materiais e a baixa qualidade de recursos humanos. Já os grandes centros urbanos enfrentam 

as dificuldades de atender aos princípios da ESF, como o acompanhamento domiciliar, entre 

outros. Isso é um dado preocupante, uma vez que o Estado apresenta cobertura pela ESF em 

quase sua totalidade e as equipes têm por obrigação prestar uma assistência adequada. 

A primeira semana de vida do recém-nascido é um período de grande 

vulnerabilidade, sendo a primeira consulta nesse período o momento ideal de orientação e 

apoio ao aleitamento materno exclusivo, imunizações, acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento, verificação da realização das triagens neonatais, identificação de riscos e 

vulnerabilidades e necessidade de reforço da rede de apoio à família, dentre outras ações. 

Além disso, o Brasil apresenta queda nas taxas de mortalidade infantil, mas permanece 

elevada a mortalidade neonatal e por esses motivos é tão importante o acompanhamento da 

criança pela EqAB (FURTADO et al., 2018). Tanto a Rede Cegonha quanto o PNAISC 

determinam ações e cuidados nesse período, entre eles o “5° DIA DE SAÚDE INTEGRAL”, 

que incentiva a puérpera e o recém-nascido a irem à Unidade de Saúde para realizar os 
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cuidados necessários, como a checagem das vacinas contra Hepatite B e a BCG e a triagem 

neonatal (BRASIL, 2015). 

Na avaliação das medidas antropométricas, apenas o item sobre se a criança tinha 

sido pesada apresentou diferença estatística entre as regiões de saúde, com o menor escore 

para os municípios do estrato 1, como Palhano, Penaforte, Jati e Guaramiranga. Uma 

avaliação que comparou a atenção à saúde da criança em dois municípios da Paraíba, com 

classificação de Pequeno Porte 2 e Médio Porte, identificou que na maioria as crianças eram 

mais medidas do que pesadas, mesmo com balança infantil e antropômetro presentes nas 

unidades (PEDRAZA e SANTOS; 2017). Esses estudos reforçam que a carência das ações 

está mais correlacionada a falhas no processo de trabalho, conhecimento insuficiente ou 

interesse dos profissionais envolvidos, do que em relação à disponibilidade de materiais. 

Os resultados apresentados nesse estudo e em uma avaliação nacional (LIMA 

2016) demonstram a dificuldade dos municípios menores em prestar a continuação do 

cuidado ao neonato precoce na atenção básica. Entre as regiões brasileiras, o Nordeste 

apresenta o menor percentual de crianças consultadas ou que realizam o teste do pezinho na 

primeira semana de vida (JAIME et al., 2016). Essa realidade pode interferir para um aumento 

da morbidade e mortalidade infantil. 

A realização do teste do pezinho e o recebimento da Caderneta de Saúde da 

Criança (CSC) não apresentaram diferença estatística entre os estratos. A triagem neonatal é 

uma política instituída desde de 2001 e deve ser realizada em todos os recém-nascidos, 

preferencialmente, entre o 3° e o 5° dias de vida. Um estudo realizado no Município de Sobral 

identificou que apenas 78% realizaram a triagem neonatal e, dessas, apenas 30% foram 

coletadas no período preconizado pelo MS (MENEZES et al., 2014). 

 As primeiras vacinas também devem ser administradas na maternidade 

juntamente com a entrega da CSC, sempre que seja possível. A EqSF precisa certificar-se de 

que essas ações foram realizadas e, em casos negativos, garantir a realização no menor tempo. 

Em relação às crianças estarem com a vacinação em dia, foi o estrato 4 que 

apresentou o melhor escore. Em uma pesquisa que reuniu todos os municípios do País e 

separou por regiões semelhantes ao proposto pelos estratos do PMAQ-AB, os de médio porte 

tiveram o maior número de crianças com vacinas em atraso (LIMA 2016). Possivelmente, 

esse resultado esteja mais interligado a fatores maternos, como falta de conhecimento ou 

interesse, já que as unidades de saúde, em quase sua totalidade, possuem as vacinas 

disponíveis e o espelho da CSC, conforme apresentado na Tabela 2 e as afirmativas das mães 

em outros estudos (ANDRADE, LORENZINI, FRANCO 2014; SANTOS 2011). 
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Importante frisar a necessidade da realização da busca ativa das crianças com 

vacinas atrasadas ou qualquer situação exposta ao processo de adoecimento, o que deveria ser 

mais fácil em municípios com pequena densidade populacional. Ressalta-se o trabalho do 

ACS nesse processo, o qual deve conhecer a situação de saúde das crianças da sua área e 

informar o restante da equipe para o acompanhamento mais adequado, compondo as ações de 

promoção e prevenção da saúde. A cobertura vacinal preconizada pelo MS e reforçada nas 

políticas de atenção à saúde infantil é de 95% para todas as crianças e é um importante 

indicador de qualidade dos serviços de APS internacional. 

Um dos sete eixos da PNAISC é a promoção e acompanhamento do crescimento e 

do desenvolvimento integral, que consiste em verificar as medidas antropométricas, avaliar os 

marcos do desenvolvimento e discutir com os cuidadores sobre essa avaliação e a importância 

da participação deles para obtenção de melhores resultados. 

 Na avaliação por estrato, mais uma vez os municípios do estrato 1 e 2 foram os 

que apresentaram menores escores, semelhante quando avaliados apenas pelo porte 

populacional. Quando analisados, de forma geral para o Estado, os resultados do PMAQ-AB 

acerca do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil na perspectiva dos 

usuários, a média dos municípios foi de 36,4 pontos, ou seja, não atingiu a metade dos 

municípios que realizavam todas as questões envolvidas nesse processo.  

Os profissionais verificam com mais frequência o peso e o comprimento, mas 

esquecem de registrar esses dados e não os correlacionam com outros achados. Uma revisão 

sobre a avaliação do crescimento e desenvolvimento identificou que a mensuração do 

perímetro cefálico, o cálculo do IMC e a avaliação dos marcos do desenvolvimento são 

realizados em baixas proporções dentro da ESF (PEDRAZA, 2016). O acompanhamento, 

muitas vezes, é feito individualmente e baseado no modelo biomédico, sem considerar o 

aspecto biopsicossocial em que a criança está inserida, dificultado que a mãe/cuidador 

compreenda a importância da promoção da saúde (VIEIRA et al., 2015). 

É essencial que essas avaliações sejam regulares e que haja o registro correto 

dessas informações para um acompanhamento adequado e para possibilitar o conhecimento 

delas por outros profissionais que venham a atender a criança. O profissional de saúde deve 

correlacionar os dados obtidos, analisando-os de forma crítica, e reconhecer os marcos do 

desenvolvimento infantil, detectando precocemente possíveis atrasos. A família também 

precisa ser envolvida nesse momento, para que possa realizar escolhas que promovam a saúde 

infantil e que seja capaz de reconhecer sinais de alerta. Essa atenção é uma forma de 
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prevenção e promoção da saúde, contribuindo para um crescimento e desenvolvimento plenos 

(ALMEIDA et al., 2016). 

A avaliação isolada sobre aleitamento materno ou em conjunto com orientações 

da alimentação não apresentou diferença estatística com estrato, cobertura da ESF e 

macrorregiões de saúde. Já a avaliação isolada sobre alimentação apresentou escores 

inferiores em municípios do estrato 1. 

A amamentação/alimentação é um dos temas mais avaliados e abordados junto 

com os pais e o maior alvo de ações de promoção do aleitamento materno exclusivo por parte 

dos profissionais de saúde no estado e do Brasil. Esse é um tema de atenção internacional 

devido à pequena porcentagem (37%) de bebês que são amamentados exclusivamente até os 6 

meses em países de baixa e média renda, mesmo com os inúmeros benefícios comprovados 

para a criança e para a mãe (VICTORA et al., 2016). Esse dado chega a ser inferior em 

algumas regiões do país, como Minas Gerais, que apresentou um percentual de 26% (COSTA 

et al., 2011). Esse é um tema que desafia a EqSF, uma vez que as mães possuem o 

conhecimento correto sobre o tempo de aleitamento, mas perpetuam mitos ou agregam 

informações erradas sobre a amamentação.  

Como incentivo ao aleitamento materno e a uma alimentação saudável diante dos 

resultados encontrados, principalmente após o primeiro ciclo do PMAQ-AB, o PNAISC 

(Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança) traz oito ações estratégicas, que 

são:  Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS – Estratégia Amamenta 

e Alimenta Brasil (EAAB); a Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA); a Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano; a implementação da Norma Brasileira de Comercialização de 

Alimentos para Lactentes, para Crianças de Primeira Infância, Bicos Chupetas e Mamadeiras 

(NBCAL); e a mobilização social em aleitamento materno. Com esse incentivo pretende-se 

aumentar o número de crianças amamentadas, o período que elas permanecem em aleitamento 

materno exclusivo e incentivar melhores práticas de alimentação. 

Importante ressaltar que a maioria dos itens avaliados são ações básicas, que 

muitas vezes não necessitam de muita estrutura ou materiais para a sua realização, mas sim de 

um diálogo aberto entre o profissional e a mãe/cuidador e do conhecimento sobre a influência 

desses fatores na saúde infantil (DAMASCENO et al., 2016).  

A última variável analisada foi referente aos problemas de saúde da criança, que 

abrange a utilização da ABS em casos de urgência, como mal-estar, otalgia, entre outros. Em 

todos os estratos apresentou escores de crianças que tiveram algum problema de saúde nos 
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últimos seis meses, como escores mais elevados nos estratos 4, 5 e 6, semelhante a quando 

avaliados apenas pelo porte populacional. Mas, quando questionado se o atendimento foi 

realizado na UAPS, o estrato 1 não pontuou.  

A PNAB determina que é responsabilidade da UAPS realizar o acolhimento com 

classificação de risco, atendendo à demanda espontânea e às urgências (BRASIL, 2017). 

Porém, diversos estudos demonstram que muitas pessoas não possuem a ABS como primeira 

escolha em casos de urgência por considerarem o serviço secundário mais resolutivo, não 

saberem que esse serviço é ofertado ou não confiarem na resolutividade dos casos, por 

alegarem falta de médicos, exames e materiais ou que na hora da urgência a UBS estava 

fechada (PIMENTEL et al, 2016; PIRES et al., 2013). Além disso, muitos profissionais não 

possuem conhecimento e habilidades para agir em casos de urgência ou não realizam esse tipo 

de atendimento por falta de estrutura (NOBREGA, BEZERRA, SOUSA 2015). 

Isso demonstra a dificuldade da ABS de garantir a integralidade dos cuidados às 

crianças e articular-se com os outros níveis de atenção de forma ágil e resolutiva, firmando-se 

como porta de entrada da RAS. A avaliação realizada pelo PMAQ-AB e as mudanças na 

PNAB demonstram o esforço do MS em fortalecer a ESF como coordenadora do cuidado em 

saúde. 

Por meio da análise da Tabela 5, observa-se que o estrato tem maior influência 

nas diferenças estatísticas em quase todos os itens respondidos pelos usuários, seguido do 

porte populacional. O índice de cobertura pela EqSF e a análise por macrorregião não 

apresentaram diferença para os escores analisados. 

Ressalta-se que o PMAQ-AB compara os resultados das equipes com municípios 

do mesmo estrato, para ser mais equitativo. A maioria dos estudos que avaliam a saúde 

infantil na atenção básica é desenvolvida em apenas um município, dificultando a comparação 

dos resultados encontrados (PEDRAZA, 2016).  

Baseado nos itens apresentados na Tabela 4, foi criado um escore geral para todos 

os municípios do Ceará com o intuito de verificar de forma macro quais foram os resultados 

da avaliação do PMAQ, variando de 0 a 100, com média de escore de 50 para ser considerado 

um atendimento de qualidade. Em nenhum item foi alcançada a média de 50 escores. O item 

que apresentou melhor resultado foi o de amamentação/alimentação e o menor se relacionou 

aos problemas de saúde da criança, demonstrando as lacunas no cuidado dentro da AB.  

O nível de desenvolvimento dos municípios, o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), o porte populacional, entre outros, influenciam nos atendimentos prestados 

nas unidades de saúde (SANTOS et al., 2018). Enquanto que os municípios classificados no 
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estrato 1 sofrem com problemas como a falta de recursos, rotatividade profissional e 

dificuldade de articulação rápida entre os níveis de atenção, os municípios do estrato 6, os 

grandes centros urbanos, sofrem com os problemas sociais, como desemprego, violência e 

densidade populacional elevada. 

Os municípios que conseguem oferecer uma atenção melhor na área da saúde 

infantil são os classificados no estrato 4, com população de até 100.000 habitantes, como, por 

exemplo, Acopiara, Granja, Eusébio e Tianguá. As possíveis justificativas são que eles 

possuem uma infraestrutura mais organizada, usufruem de melhores recursos financeiros, não 

possuem os problemas originados de uma grande densidade populacional e muitos realizam 

parcerias com programas de Residência Profissional em Saúde Coletiva. Esse último fator 

contribui para a educação continuada de todos os profissionais da AB, o trabalho em equipe 

multidisciplinar, o desenvolvimento e utilização de protocolos de cuidados, entre outros 

(ARANTES, SHIMIZU, MERCHÁN-HAMANN; 2016). 

Atributos considerados essenciais da APS, como integralidade, longitudinalidade, 

orientação para a família, não são realizados em sua plenitude, enfraquecendo o papel da ESF 

na promoção da saúde, uma vez que se mantém a visão biomédica de atendimento, focada 

mais no processo de doença. Isso reforça a necessidade constante de avaliações do processo 

de trabalho, a divulgação dos dados e reformulações dos objetivos da equipe, em conjunto 

com gestores e usuários. 
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7. CONCLUSÃO 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que o Ceará apresenta uma 

heterogeneidade de porte populacional e econômica, com predominância de municípios 

menores, mas com uma distribuição equitativa de equipes atuantes da Atenção Básica. Porém, 

verifica-se que a cobertura da ESF não está sendo suficiente para garantir a atenção integral à 

saúde infantil no estado, principalmente nos municípios classificados nos estratos 1 e 2. 

As UAPS, de forma geral, dispõem de equipamentos, materiais impressos e 

insumos direcionados à atenção da saúde infantil, com uma carência maior de tensiômetros e 

estetoscópio infantil. Os resultados positivos a partir da avaliação do PMAQ-AB geram 

recursos para os municípios, que devem ser investidos em infraestrutura ou ações para 

melhorar a saúde da população e fornecer mais subsídios para os profissionais.  

Na avaliação das ações realizadas pelas EqSFs, houve uma variação dos 

percentuais de realização das variáveis, com desempenho menor na busca ativa, com destaque 

para crianças prematuras, e registro de violência familiar e acidentes com as crianças. Já as 

atividades de visita domiciliar e consultas para o cuidado continuado são realizadas por quase 

todas as equipes. Cabe ressaltar que este aspecto evidencia a dedicação das equipes que, 

mesmo diante do cotidiano de violência e outros problemas, se dedicam a estarem próximas 

das famílias. A saúde infantil deve ser uma das prioridades de atenção, principalmente para as 

crianças mais vulneráveis, como as prematuras e de baixo peso, no intuito de evitar agravos e 

mortes evitáveis por meio de ações de cuidados básicos. Esse acompanhamento mais próximo 

deve ser associado às atividades em domicílio e na comunidade, os quais permitem uma visão 

mais holística dos fatores que influenciam o crescimento e desenvolvimento da criança. 

A maior parte dos indicadores avaliados não necessita de grandes recursos e 

tecnologias duras, ressaltando que os resultados obtidos estão mais relacionados ao processo 

de trabalho e de gestão. Isso é demonstrado com a avaliação de cada item, como orientação 

sobre a amamentação e alimentação complementar, no qual o aleitamento materno não 

apresentou diferença significativa, enquanto que a alimentação apresentou média mais baixa 

nos municípios do estrato 1. O aleitamento materno está sempre presente nas políticas de 

atenção em todo o estado, facilitando a abordagem por todos os profissionais. Já a 

alimentação complementar requer maiores conhecimentos para orientar adequadamente e é 

direcionada para crianças com faixa etária maior, cujos responsáveis procuram com menor 

frequência os serviços de AB para orientações ou participação em educação em saúde. 

A falta de confiança e de conhecimento sobre a atuação da ESF também reflete 

nos casos de urgência e emergência, principalmente, nos municípios menores. Muitos 
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usuários utilizam os serviços de atenção secundária para atendimentos simples, que deveriam 

ocorrer na Atenção Básica, reforçando maior confiança no modelo assistencial biomédico. 

Os profissionais da saúde da família, com o apoio dos gestores, precisam 

empoderar-se de suas funções na AB, buscar capacitações constates, para realizar mudanças 

de forma permanente, contribuindo para uma qualidade maior em saúde. A atuação em 

educação em saúde, visita domiciliar, atividades comunitárias e atendimentos individuais 

aproxima a equipe com a comunidade e possibilita essas mudanças.  

Majoritariamente, esses municípios de pequeno porte e mais distantes dos grandes 

centros urbanos sofrem com a rotatividade e/ou a falta de profissionais qualificados, 

comprometendo a longitudinalidade do cuidado, a resolutividade, o vínculo do usuário com a 

equipe e ações voltadas para a promoção da saúde. Devido ao baixo porte populacional, 

dispõem de uma receita financeira menor, comprometendo os investimentos na ampliação e 

funcionamento da AB. 

Na avaliação geral do Ceará, a amamentação/alimentação apresentou a maior 

média, enquanto que problemas de saúde da criança foi o resultado menor. Isso reforça mais 

uma vez a importância das constantes políticas de promoção, como ocorre para o incentivo do 

aleitamento materno, tanto pelo MS e instituições internacionais como os gestores e 

profissionais locais. 

Desde a sua implantação, a AB conseguiu melhorar a saúde pública em vários 

aspectos, mas ainda existe um longo caminho a ser percorrido para que possamos oferecer 

uma assistência à saúde infantil de forma plena, integral e resolutiva. De uma forma mais 

ampla, observa-se que o Ceará avançou na atenção ao cuidado da saúde da criança, 

fortalecendo as políticas de cuidado na atenção básica. Porém, as carências apresentadas 

desde a infraestrutura, as ações promovidas pelos profissionais e a satisfação do usuário 

demonstram que existem diversas lacunas que dificultam o cuidado integral no estado.  

Avaliações nesse modelo proporcionam subsídios para enfermeiros, como 

pesquisadores e participantes das equipes, no sentido de reavaliarem suas práticas de atuação 

na saúde infantil, com um maior foco em educação em saúde, para motivarem a adoção de 

hábitos que assegurem o crescimento e desenvolvimento em toda a sua capacidade e todos os 

benefícios que ela pode proporcionar. 

No que tange ao papel do enfermeiro em relação aos dados obtidos neste estudo, 

este desempenha um importante papel para o fortalecimento das ações de promoção da saúde, 

e como educador, enquanto integrante da equipe de saúde e supervisor dos ACS. Assim por 

meio de sua atuação, pode promover maior aproximação com o usuário e a família, 
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aumentando a confiança e o diálogo com a equipe de saúde e, assim, facilitando mudanças 

pautadas no respeito e na valorização de saberes de cada indivíduo.  

Na atenção básica estes resultados contribuem para melhorias na realização da 

consulta de puericultura, que o enfermeiro deve dispor de sensibilidade e pensamento crítico 

para avaliar a criança de forma integral. A partir dessa avaliação, em conjunto com o diálogo 

entre profissional e a família, a utilização de atividades de educação em saúde possibilita a 

mudança da realidade, incentivando cuidados simples, mas eficazes, e empoderando a 

mãe/cuidador sobre a o processo de saúde da criança. 

O enfermeiro pode ainda proporcionar pensamento crítico da mãe/cuidador, na 

busca de uma reflexão sobre hábitos que promovam o bem-estar, o crescimento e o 

desenvolvimento infantil plenos o que reflete diretamente nos indicadores de saúde. Diminuir 

as internações por condições sensíveis à atenção primária ou causadas por acidentes 

domésticos e a taxa de mortalidade infantil precoce e tardia, aumentar a taxa de aleitamento 

materno, entre outros, são exemplos de benefícios diretos que podem ser promovidos pelo 

empoderamento da família através da educação em saúde. Porém, estudos evidenciam que o 

modelo biomédico ainda é muito presente na atuação dos profissionais e na busca dos 

usuários nos serviços de saúde, culminando para cuidados no processo de doença. 

Em vista do exposto, é relevante para a atuação do enfermeiro na atenção básica 

refletir sobre o processo avaliativo do trabalho na atenção básica, permitindo a análise da 

atual situação da saúde da criança no Ceará, e contribuindo ainda com gestores e outros 

profissionais da saúde no estabelecimento de ações e tomadas de decisões. Isso tem como 

foco o fortalecimento da ABS, aproximando o contato dos indivíduos, da família e da 

comunidade com o sistema de saúde. Com a estratégia de avaliação e de identificação da 

necessidade de reorganização do sistema de serviços de saúde, existe a possibilidade de 

recombinar, planejar e reordenar recursos para atender às necessidades da população infantil, 

com articulação da atenção básica dentro de um sistema integrado de serviços de saúde, 

ofertando um serviço de qualidade e alinhado às recomendações do Ministério da Saúde e da 

OPAS (BRAZ et al., 2013). 

Ressaltamos a importância de uma nova avaliação com os dados mais atualizados, 

a fim de verificar os avanços obtidos pelos municípios após o incentivo do PMAQ-AB, 

colaborando com a ideia de uma avaliação contínua que o próprio programa institui.  

 

  



61 
 

REFERÊNCIAS 

AIRES, Luana Cláudia dos Passos et al. Seguimento do bebê na atenção básica: interface com 

a terceira etapa do método canguru. Rev. Gaúcha Enferm.,  Porto Alegre,  v. 36, n. spe, p. 

224-232, 2015. 

 

ALMEIDA, Ana Claudia de et al . Uso de instrumento de acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento da criança no Brasil – Revisão sistemática de literatura.Rev. paul. 

pediatr.,  São Paulo ,  v. 34, n. 1, p. 122-131,  Mar.  2016 . 

 

ALVES, Carolina dos Reis; ANDRADE, Mariléia Chaves; SANTOS, Claudio Luis de Souza. 

Longitudinalidade e formação profissional: fundamentos para o desempenho das equipes de 

saúde da família. Saúde em Debate, v. 40, n. 111, p. 268-278, 2016. 

 

ANDRADE, Deyse Rodrigues de Souza; LORENZINI, Elisiane; SILVA, Eveline Franco da. 

Conhecimento de mães sobre o calendário de vacinação e fatores que levam ao atraso vacinal 

infantil. Cogitare Enfermagem, v. 19, n. 1, 2014. 

 

ARANTES, Luciano José; SHIMIZU, Helena Eri; MERCHÁN-HAMANN, Edgar. 

Contribuições e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no 

Brasil: revisão da literatura. Revista Ciência & Saúde Coletiva, v. 21, n. 5, 2016. 

 

BARBIANI, Rosangela; DALLA NORA, Carlise Rigon; SCHAEFER, Rafaela. Práticas do 

enfermeiro no contexto da atenção básica: scoping review. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, 2016, 24: 2721. 

 

BEZERRA, Anna Cristina da Cruz. Saúde da criança no Estado do Rio Grande do Norte: 

acesso e qualidade do cuidado na atenção primária à saúde. 2016. 74f. Dissertação 

(Mestrado Profissional em Saúde da Família) - Centro de Ciências da Saúde, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016 

 

BOUSQUAT, Ayleneet al. Tipologia da estrutura das unidades básicas de saúde brasileiras: 

os 5 R. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2017, v. 33, n. 8 [Acessado 10 de Abril 2018] , 

e00037316. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0102-311X00037316>. Epub 

21 Ago 2017. ISSN 1678-4464. https://doi.org/10.1590/0102-311X00037316 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria 2.395, de 7 de outubro de 2009. 

Institui a Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis e cria o Comitê Técnico-

Consultivo para a sua implementação. Brasília, DF: Diário Oficial da República Federativa 

do Brasil, 2009. 

 

_______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Manual do instrumento de avaliação da atenção primária à saúde: 

primarycareassessment tool PCATool – Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

 

______.Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011. Aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção 

Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS). Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

 

https://doi.org/10.1590/0102-311X00037316


62 
 

______. Programa de Melhoria da qualidade da Atenção Básica: manual instrutivo. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2011a. 

 

_______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno. Gestões e gestores de políticas públicas de atenção à saúde 

da criança: 70 anos de história. Brasília: Ministério da Saúde, 2011b. 

 

______. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ):documento síntese para avaliação externa. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 

 

________ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. 

Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.– Brasília: Ministério da Saúde, 2012a. 

 

________ Ministério da Saúde. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ): Instrumentos de avaliação externa para as equipes de Atenção 

Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

 

________. Ministério da Saúde. O que é a Rede Cegonha.Ministério da Saúde: SAS – 

Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013a. 

 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.130 de 5 de agosto de 2015. Institui a Política 

nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, PNAISC. Publicada no Diário Oficial da 

República Federativa do Brasil. Brasília, DF, em 06 ago.2015. 

 

________. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Política Nacional de Atenção 

Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS). 2017 

 

BRAZ, Janaina C. et al. A longitudinalidade e a integralidade no cuidado às crianças menores 

de um ano: avaliação de cuidadores. Medicina (Ribeirao Preto. Online), v. 46, n. 4, p. 416-

423, 2013. 

 

BRITO, Mychelangela de Assis; ROCHA, Silvana SANTIAGO DA. A criança vítima de 

acidentes domésticos sob o olhar das teorias de enfermagem. Revista de Pesquisa Cuidado é 

Fundamental Online, v. 7, n. 4, 2015. 

 

CARVALHO, Mailson Fontes de. Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica em municípios do Piauí e Ceará. 2014. 99 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Saúde da Familia, Fundação Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2014 

 

CARVALHO, Brígida Gimenez et al. Gerência de unidade básica de saúde em municípios de 

diferentes portes: perfil e instrumentos gerenciais utilizados . Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, São Paulo, v. 48, n. 5, p. 907-914, oct. 2014. ISSN 1980-220X. 

Disponível em: <http://www.journals.usp.br/reeusp/article/view/103090>. Acesso em: 22 apr. 

2018. doi:http://dx.doi.org/10.1590/S0080-6234201400005000018. 

 

CAVALCANTE, Vânia Cristina Reis. Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica do SUS (PMAQ-AB): análise da estrutura das unidades básicas de saúde 

http://www.journals.usp.br/reeusp/article/view/103090
http://dx.doi.org/10.1590/S0080-6234201400005000018


63 
 

do Maranhão. 2014. 97f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde da Família) – 

Universidade Federal do Maranhão, São Luis, 2014 

 

CONTANDRIOPOULOS, André-Pierre. Avaliando a institucionalização da avaliação.Ciênc. 

saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 11, n. 3, p. 705-711,  Sept.  2006 . 

 

COSTA, Glauce Dias da et al . Avaliação da atenção à saúde da criança no contexto da Saúde 

da Família no município de Teixeiras, Minas Gerais (MG, Brasil). Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 16, n. 7, p. 3229-3240,  July  2011 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232011000800022&lng=en&nrm=iso>. access 

on  05  June  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232011000800022 

 

 DATASUS. Informações em saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2017. Disponível em: 

<http://tabnet.datasus.gov.br>. Acesso em 20 de Abril de 2017. 

 

DAMACENO, Adalvane Nobres et al. Acesso de primeiro contato na atenção primária à 

saúde: revisão integrativa. Revista de APS, v. 19, n. 1, 2016. 

  

DIDONET, Vital (coord.). Plano nacional pela primeira infância. Brasília,: Rede Nacional 

Primeira Infância, 2010. 

 

FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues; MENDONÇA, Maria Helena Magalhães.; 

GIOVANELLA, Ligia. Experiências de avaliação da Atenção Básica no Brasil: notas para um 

debate. Rotas da atenção básica no Brasil: experiências do trabalho de campo PMAQ 

AB. Rio de Janeiro: Saberes Editora, 2013. 

 

FAUSTO, Márcia Cristina Rodrigues et al. A posição da Estratégia Saúde da Família na rede 

de atenção à saúde na perspectiva das equipes e usuários participantes do PMAQ-AB. Saúde 

em Debate, v. 38, p. 13-33, 2014. 

 

FEITOSA, Marielle Ribeiro et al. Primary Health Care Follow-Up Visits: Investigation of 

Care Continuity of Preterm Newborns from a Kangaroo-Mother Care Unit. International 

Archives of Medicine, v. 10, 2017. 

 

FEITOSA, Ana Nery de Castro et al. AVALIAÇÃO EM SAÚDE: Uma revisão 

integrativa. Id On Line Revista de Psicologia, [s.l.], v. 10, n. 30, p.274-281, 6 jul. 2016. 

 

FELISBERTO, Eronildo; BEZERRA, Luciana Caroline Albuquerque; ALBUQUERQUE, 

Ana Coelho de. Avaliação na estratégia saúde da família: os sentidos da institucionalização 

dessa pratica. In: Saúde da família nos municípios brasileiros: os reflexos dos 20 anos no 

espelho do futuro. Saberes. p. 811-843, 2014. 

 

FREITAS, Marsilene Gomes. Avaliação da qualidade da atenção primária à saúde da 

criança no Rio Grande do Norte: visão das usuárias. 2013. 55 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Saúde da Família, Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, 2013 

 

FURTADO, Maria Cândida de Carvalho et al. Ações e articulações do enfermeiro no cuidado 

da criança na atenção básica. Texto & Contexto Enfermagem, v. 27, n. 1, 2018.  

http://tabnet.datasus.gov.br/


64 
 

 

FURTADO, Maria Cândida de Carvalho et al. A avaliação da atenção à saúde de crianças 

com menos de um ano de idade na Atenção Primária. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem, v. 21, n. 2, p. 554-561, 2013. 

 

GAIVA, Maria Aparecida Munhoz; DA SILVA, Fabiane Blanco. Caderneta de saúde da 

criança: revisão integrativa. Revista de enfermagem UFPE on line-ISSN: 1981-8963, v. 8, 

n. 3, p. 742-749, 2014. 

 

GALAVOTE, Heletícia Scabelo et al . O trabalho do enfermeiro na atenção primária à 

saúde. Esc. Anna Nery,  Rio de Janeiro ,  v. 20, n. 1, p. 90-98,  Mar.  2016 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452016000100090&lng=en&nrm=iso>. access 

on  05  June  2017.  http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160013 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5º edição. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

GIOVANELLA Ligia, MENDONÇA Maria Helena Magalhães. Atenção Primária à Saúde. 

In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho A, editores. Políticas e 

Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 2008: 575 – 625. 

 

GIOVANELLA, Ligia; de MENDONÇA, Maria Helena Magalhães. Atenção Primária à 

Saúde: seletiva ou coordenadora dos cuidados? Rio de Janeiro: CEBES, 2012. 

 

GOYA, Neusa et al. Ciência & Saúde Coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, v. 22, p. 1235-

1244, 2017. 

 

GRANT, J et al. How do nurse practitioners work in primary health care settings? A scoping 

review. International journal of nursing studies, 75, 51-57, 2017. 

 

GUBERT, Fabiane do Amaral et al. Protocolo de Enfermagem para consulta de 

puericultura. Northeast Network Nursing Journal, v. 16, n. 1, 2015. 

 

Horta BERNARDO L, Victora CESAR G. Short-term effects of breastfeeding: a systematic 

review of the benefits of breastfeeding on diarrhoea and pneumonia mortality. Geneva: World 

Health Organization; 2013. 

 

HULLEY, Stephen B.; et al. Delineando a pesquisa clínica. 4° edição. Artmed Editora, 

2015. 

 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Censo demográfico 2016. Rio de 

Janeiro: IBGE, 2016 

 

JAIME, Patricia Constante et al . Assistência em saúde e alimentação não saudável em 

crianças menores de dois anos: dados da Pesquisa Nacional de Saúde, Brasil, 2013.Rev. Bras. 

Saude Mater. Infant.,  Recife ,  v. 16, n. 2, p. 149-157,  June  2016 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292016000200149&lng=en&nrm=iso>. access 

on  21  Mar  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042016000200005. 

http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20160013
https://www.researchgate.net/profile/Fabiane_Gubert/publication/282456691_Development_of_a_Nursing_protocol_for_childcare_consultations/links/562fa20f08aeb1709b6006c6.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Fabiane_Gubert/publication/282456691_Development_of_a_Nursing_protocol_for_childcare_consultations/links/562fa20f08aeb1709b6006c6.pdf


65 
 

 

KEBIAN, Luciana Valadão Alves; ACIOLI, Sonia. A visita domiciliar de enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde da Estratégia Saúde da Família. Revista Eletrônica de 

Enfermagem, 2014, 16.1: 161-9. 

 

KLAKONSKI, Elizandra Aparecida, et al. Atuação do Enfermeiro no Atendimento 

Domiciliar ao Paciente Idoso: Revisão Integrativa da Literatura. Saúde e Pesquisa, 2015, 8: 

161-171. 

 

LIMA, Paulo Arthur da Penha; BARBALHO, Erika Vasconcelos. Evidências científicas 

sobre a política nacional de atenção à saúde da criança. Revista Pesquisa em Fisioterapia, v. 

5, n. 2, 2015. 

 

LIMA, Juliana Gagno. Atributos da atenção primária nas regiões de saúde: uma análise dos 

dados do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. 2016. 

Tese de Doutorado. 

 

LINHARES, Angélica Ozório et al. Avaliação dos registros e opinião das mães sobre a 

caderneta de saúde da criança em unidades básicas de saúde, Pelotas, RS. Rev AMRIGS, v. 

56, n. 3, p. 245-50, 2012. 

 

MACEDO, Janaina Carvalho Braz. Avaliação da atenção à saúde da criança no contexto 

da estratégia saúde da família, em um município do estado do Ceará. 2016. Tese 

(Doutorado em Enfermagem em Saúde Pública) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016 

 
MADEIRA, Isabel R. et al. Impact of obesity on metabolic syndrome components and 

adipokines in prepubertal children. Jornal de pediatria, v. 85, n. 3, p. 261-268, 2009. 

 

MALTA, Deborah Carvalho et al. Family health strategy coverage in Brazil, according to the 

National Health Survey, 2013. Ciencia & saude coletiva, v. 21, n. 2, p. 327-338, 2016. 

 

MATTOS, Augustus Tadeu Relo de. Identificação de desigualdades territoriais em saúde nas 

regiões de saúde do estado de São Paulo. 2016. Tese (Doutorado em Saúde na Comunidade) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17139/tde-29032017-152946/>. 

Acesso em: 2018-05-18. 

 

MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde, v. 549, 2011. 

 

MENEZES, Raila Souto Pinto et al. Análise da triagem neonatal no município de Sobral, 

Ceará. Revista Eletronica Gestão & Saúde, v. 5, n. 4, p. 2421-2434, 2014. 

 

MICLOS, Paula Vitali; CALVO, Maria Cristina Marino; COLUSSI, Claudia Flemming. 

Avaliação do desempenho das ações e resultados em saúde da atenção básica. Revista de 

Saúde Pública, v. 51, p. 1-10, 2017. 

 



66 
 

MODES, Priscilla Shirley Siniak dos Anjos; GAÍVA, Maria Aparecida Munhoz. Structure of 

children’s basic health units: descriptive study. Online Brazilian Journal of Nursing, v. 12, 

n. 3, p. 471-81, 2013. 

 

MONTEIRO, Flávia Paula Magalhães et al. Ações de promoção da saúde realizadas por 

enfermeiros na avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Cienc. enferm, v. 20, n. 

1, p. 97-110, 2014. 

 

MONTEIRO, Flávia Paula Magalhães et al . CRESCIMENTO INFANTIL: ANÁLISE DO 

CONCEITO. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis ,  v. 25, n. 2,  e3300014,    2016 

.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072016000200504&lng=en&nrm=iso>. access on  25  Apr.  2018.  Epub July 07, 

2016.  http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003300014 

 

MUNOS, Melinda K.; WALKER, Christa L. Fischer; BLACK, Robert E. The effect of oral 

rehydration solution and recommended home fluids on diarrhoea mortality. International 

journal of epidemiology, v. 39, n. suppl_1, p. i75-i87, 2010. 

 

NÓBREGA, Danielly Monteiro; BEZERRA, André Luiz Dantas; DE SOUSA, Milena Nunes 

Alves. Conhecimentos, atitudes e práticas em urgência e emergência na atenção primária à 

saúde. Ciência & Desenvolvimento-Revista Eletrônica da FAINOR, v. 8, n. 2, 2015. 

 

Organização Pan-Americana da Saúde; Organização Mundial da Saúde. Renovação da 

atenção primária em saúde nas Américas: documento de posicionamento da 

OPAS/OMS. Washington: OPAS; 2005. 

 

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde. Semana Mundial de Aleitamento Materno. 

Brasília (DF); 2016. 

 

PAIM, J.S. et al., The Brazilian health system: history, advances, and challenges. Lancet, n. 

377, v. 9779, p.1778-97, 2011. 

 

PEDRAZA, Dixis Figueroa. Growth surveillance in the context of the Primary Public 

Healthcare Service Network in Brazil: literature review. Rev. Bras. Saude Mater. 

Infant.,  Recife ,  v. 16, n. 1, p. 7-19,  Mar.  2016 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292016000100007&lng=en&nrm=iso>. access 

on  22  Apr.  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042016000100002. 

 

PEDRAZA, Dixis Figueroa; SANTOS, Iná S. Avaliação da vigilância do crescimento nas 

consultas de puericultura na Estratégia Saúde da Família em dois municípios do estado da 

Paraíba, Brasil. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 26, p. 847-855, 2017. 

 

 PINTO, Carlos Alberto Gama et al., Introdução à pesquisa avaliativa do processo de 

formulação e implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC). Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 55, p. 18-30, mar 2016. 

 

PINTO, Hêider Aurélio; SOUSA, Allan Nuno Alves. O Programa Nacional de Melhoria do 

Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: Reflexões sobre o seu desenho e processo de 

http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072016003300014
http://dx.doi.org/10.1590/1806-93042016000100002


67 
 

implantação. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, v. 

6, n. 2, 2012. 

 

PINTO, Hêider Aurélio; SOUSA, Allan Nuno Alves de; FERLA, Alcindo Antônio. O 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: várias faces de 

uma política inovadora. Saúde debate,  Rio de Janeiro ,  v. 38, n. spe, p. 358-

372,  Oct.  2014. 

 

PINTO, Carlos Alberto Gama; PARAGUAY, Nestor Luiz Bruzzi Bezerra; PEREIRA, Juliana 

de Oliveira. Estudos dos indicadores epidemiológicos de saúde da criança na Rede Cegonha. 

Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro, n. 55, p. 172-216, mar 2016. 

 

PIRES, Maria Raquel Gomes Maia et al. A utilização dos serviços de atenção básica e de 

urgência no SUS de Belo Horizonte: problema de saúde, procedimentos e escolha dos 

serviços. Saúde e Sociedade, v. 22, p. 211-222, 2013. 

 

RAMÍREZ-TIRADO, Laura Alejandra; TIRADO-GÓMEZ, Laura Leticia; LÓPEZ-

CERVANTES, Malaquías. Desigualdad en intervenciones de atención primaria para el 

cuidado de la salud maternoinfantil en México. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 

35, p. 235-241, 2014. 

 

REICHERT, Altamira Pereira da Silva et al., Vínculo entre enfermeiros e mães de crianças 

menores de dois anos: percepção de enfermeiros. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 

21, n. 8, p. 2375-2382,  ago.  2016 .    

 

Rodrigues, D., Lorenzini, E. y Franco, E. Conhecimento de mães sobre o calendário de 

vacinação e fatores que levam ao atraso vacinal infantil. Cogitare Enfermagem. 19 (1): 94-

100, 2014. [Fecha de consulta: 19 de mayo de 2018]. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483647660014  

  

 

Santos, Andréia Soprani doset al. Quality of infant care in primary health services in Southern 

and Northeastern Brazil. Revista de Saúde Pública [online]. 2018, v. 52 [Accessed 22 May 

2018] , 11. Available from: <https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000186>. Epub 

05 Feb 2018. ISSN 1518-8787. https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000186. 

 

SANTOS, Nathanielly Cristina Carvalho de Brito. Modelos de atenção primária à saúde da 

criança: análise comparada. 2016. 198 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa, 2016. 

 

SANTOS, Jaqueline Silva; YAKUWA, Marina Sayuri. A Estratégia Saúde da Família frente à 

violência contra crianças: revisão integrativa. Rev Soc Bras Enferm Ped.[Internet], v. 15, n. 

1, p. 38-43, 2015. 

 

SATO, Ana Paula Sayuri. National Immunization Program: Computerized System as a tool 

for new challenges. Rev. Saúde Pública,  São Paulo ,  v. 49,  39,    2015 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102015000100504&lng=en&nrm=iso>. access on  05  June  2018.  Epub July 10, 

2015.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005925 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=483647660014
https://doi.org/10.11606/S1518-8787.2018052000186


68 
 

SAVASSI, Leonardo Cançado Monteiro. Qualidade em serviços públicos: os desafios da 

atenção primária. Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, v. 7, n. 23, p. 

69-74, 2012. 

 

SILVA, Simone Albino; BAITELO, Tamara Cristina; FRACOLLI, Lislaine Aparecida. 

Avaliação da atenção primária à saúde: a visão de usuários e profissionais sobre a estratégia 

de saúde da família. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 23, n. 5, p. 979-987, 

2015. 

 

SILVA, Euzeli Araújo. As ações do Departamento de Atenção Básica para melhoria da 

Atenção à Saúde da Mulher e da Criança, e sua trajetória na composição da Rede Cegonha. 

2014. 

 

Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade 

Brasileira de Nefrologia. 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol 

2016; 107(Suppl 3):1-104 

 

SONG, Seon Mi; PARK, Mi Kyung. Effects of Breastfeeding Empowerment Program on 

Breastfeeding Self-efficacy, Adaptation and Continuation in Primiparous Women. Journal of 

Korean Academy of Nursing, v. 46, n. 3, p. 409-419, 2016. 

 

STARFIELD, Bárbara. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, 

serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO; 2002. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_primaria_p1.pdf>. Acessoem 02 mar. 

2015. 

 

STROHFUS, Pamela K. et al. Immunizations challenge healthcare personnel and affects 

immunization rates. Applied Nursing Research, v. 33, p. 131-137, 2017. 

 

UCHÔA, Severina Alice da Costa et al. Acesso potencial à atenção primária em saúde: o que 

mostram os dados do programa de melhoria do acesso e da qualidade do Brasil? . Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 24, p. e2672-, jan. 2016. ISSN 1518-

8345. Disponível em: <http://www.periodicos.usp.br/rlae/article/view/112191>. Acesso em: 

06 fev 2018. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1069.2672. 

 

VICTORA, Cesar G. et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and 

lifelong effect. The Lancet, v. 387, n. 10017, p. 475-490, 2016. 

 

VIEIRA, Mariana Marques et al. A atenção da enfermagem na saúde da criança: revisão 

integrativa da literatura. Revista ReBraM, [S.l.], v. 18, n. 1, p. 97-115, jun. 2015. ISSN 

1415-3580. Disponível em: 

<http://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/341/308>. Acesso em: 02 Mai. 

2017. 

 

VIEIRA, Viviane Cazetta de Lima; et al. Puericultura na atenção primária à saúde: 

atuação do enfermeiro. Cogitare Enfermagem. 2012 Jan/Mar; 17(1):119-25. 

 

WALDMAN, Eliseu Alves; SATO, Ana Paula Sayuri. Path of infectious diseases in Brazil in 

the last 50 years: an ongoing challenge. Revista de saude publica, v. 50, p. 68, 2016.  

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_primaria_p1.pdf
http://www.periodicos.usp.br/rlae/article/view/112191
http://dx.doi.org/10.1590/1518-8345.1069.2672
http://revistarebram.com/index.php/revistauniara/article/view/341/308


69 
 

 

APÊNDICE 1 

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

Eixo Indicador Escala/escore 

 MÓDULO I – Estrutura da unidade de saúde  

I -Equipamentos e 

Materiais 

disponíveis 

Aparelho de pressão infantil SIM/NÃO 

Balança infantil SIM/NÃO 

Régua antropométrica SIM/NÃO 

Estetoscópio adulto SIM/NÃO 

Estetoscópio infantil SIM/NÃO 

Material impresso 

para Atenção à 

Saúde 

Cartão de vacinação (Sempre Disponível) SIM/NÃO 

Caderneta de saúde da criança  SIM/NÃO 

Imunobiológicos 

na unidade de 

saúde 

BCG-ID SIM/NÃO 

Influenza sazonal SIM/NÃO 

Hepatite B SIM/NÃO 

Meningocócica C SIM/NÃO 

Pneumocócica 10 SIM/NÃO 

Tríplice Viral SIM/NÃO 

Tríplice Bacteriana SIM/NÃO 

Pentavalente SIM/NÃO 

Rotavírus SIM/NÃO 

Medicamentos 

componentes da 

Farmácia Básica 

Sais de reidratação oral SIM/NÃO 

Sulfato ferroso SIM/NÃO 

 MÓDULO II – ENTREVISTA COM O 

PROFISSIONAL DE SAÚDE 

 

Tipo de Equipe ESB Número absoluto 

ESF Número absoluto 

Profissão do 

Entrevistado 

Médico Número absoluto 

Enfermeiro Número absoluto 

Outro profissional Número absoluto 

Ações 

organizadas na 

agenda dos 

profissionais(.) 

Visita domiciliar SIM/NÃO 

Grupos de Educação em Saúde SIM/NÃO 

Atividades comunitárias SIM/NÃO 

Consultas para cuidado continuado SIM/NÃO 

Acolhimento à demanda espontânea SIM/NÃO 

Nenhuma das anteriores SIM/NÃO 

A equipe realiza Pré-natal SIM/NÃO 
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busca ativa das 

seguintes 

situações: 

Crianças de até dois 2 anos SIM/NÃO 

Prematuras  SIM/NÃO 

Com baixo peso SIM/NÃO 

Com consulta de puericultura atrasada SIM/NÃO 

Com calendário vacinal atrasado  SIM/NÃO 

No 

acompanhamento 

das crianças do 

território, há 

registros sobre: 

Vacinação em dia da criança SIM/NÃO 

Crescimento e desenvolvimento SIM/NÃO 

Estado nutricional SIM/NÃO 

Teste do pezinho SIM/NÃO 

Violência familiar SIM/NÃO 

Acidentes SIM/NÃO 

Outro(s) SIM/NÃO 

Procedimentos 

adotados pela 

EqSF na Atenção 

à Saúde da 

Criança 

Possui o registro do seu território de todas as gestantes SIM/NÃO 

Possui o registro do seu território das crianças de até 

dois 2 anos 

SIM/NÃO 

Oferta ações para gestantes SIM/NÃO 

Oferta ações para crianças de até 2 anos SIM/NÃO 

Oferta de consultas de pré-natal SIM/NÃO 

Oferta de consultas para crianças de até 2 anos  SIM/NÃO 

Utiliza protocolos para estratificação de risco para pré-

natal 

SIM/NÃO 

Utiliza protocolos para estratificação de risco para 

crianças de até 2 anos 

SIM/NÃO 

Programa a agenda de acordo com o risco classificado 

para gestantes  

SIM/NÃO 

Programa a agenda de acordo com o risco classificado 

para crianças de até 2 anos 

SIM/NÃO 

Realiza de consulta de puericultura nas crianças de até 

dois 2 anos 

SIM/NÃO 

Utiliza a caderneta de saúde da criança para o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento 

SIM/NÃO 

Possui espelho das cadernetas de saúde da criança SIM/NÃO 

Realiza de ações de Vigilância Alimentar e Nutricional SIM/NÃO 

Avalia e monitora índices de aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável 

SIM/NÃO 

Oferece de ações educativas e de promoção da saúde 

direcionadas para gestantes e puérperas 

SIM/NÃO 

 MÓDULO III – Entrevista com o usuário  

III Acompanhamento da Depois que a criança nasceu, a equipe fez uma consulta 1=Sim 

0=Não 
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crescimento e 

desenvolvimento da 

criança 

até sete dias de vida (primeira semana)? 0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 
Na consulta feita na primeira semana, a senhora lembra 

se 

A criança foi pesada 

A criança foi medida 

Foi colocada para mamar 

Teve o umbigo examinado 

 
Foi perguntando se a criança tinha certidão de 

nascimento? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 
Foi conversado sobre a melhor posição para a criança 

dormir? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu  
Foi realizado teste do pezinho na criança? 1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 O teste do pezinho foi realizado até os sete dias de vida 

(na primeira semana depois de a criança nascer)? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 A senhora recebeu a caderneta de saúde da criança? 1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 A criança já fez alguma vacina? 1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 A criança está com as vacinas em dia? 1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 Nas consultas, foi explicado sobre o desenvolvimento da 

criança de acordo com a idade? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 Quantas consultas a criança fez até agora? 1=Consultas 

0=Não fez nenhuma 

consulta 

Não sabe/Não Lembra/Não 

respondeu 

 A criança sempre foi consultada pelos mesmos 

profissionais da equipe de saúde? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 17.14 Após a consulta de acompanhamento, a criança já 

sai com a próxima marcada? 

Sim, sempre 

Sim, algumas vezes 

Não 
III Amamentação/ 

alimentação da criança 

A criança mama ou mamou no peito? Mamou até (meses) 

Mama 

Nunca mamou 

Não sabe/Não Lembra/Não 

respondeu 

 A senhora recebeu orientação sobre alimentação da 

criança até dois 2 anos? 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 



72 
 

III. Problemas de saúde 

da criança 

A criança teve algum problema ou urgência nos últimos 

seis meses que precisou de atendimento? (ex.: sentiu-se 

mal, dor) 

1=Sim 

0=Não 

0=Não sabe/Não 

Lembra/Não respondeu 

 A senhora conseguia atendimento nesta unidade de 

saúde na mesma hora, sem consulta marcada? 

1= Sempre/Na maioria das 

vezes 

0= Quase nunca/Nunca 

 19.5 Quanto tempo esperou para seu filho ser atendido? Minutos 
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APÊNDICE 2 

Classificação dos municípios do Ceará participantes do PMAQ-AB (ciclo 2013/2014) 

conforme porte populacional, estratos de cobertura pela esf e estratos de certificação do 

PMAQ-AB. 

UF Nome do município 

População 

estimada 

(IBGE, 2013) 

Classificação 

porte pop. 

Proporção 

de cobertura 

pop. pela 

ESF 

Classificação 

estratos de 

cobertura 

pela ESF 

Classificação 

quanto ao 

estrato de 

certificação 

do PMAQ 

CE Abaiara 11.089 1 100 3 2 

CE Acarape 16.011 1 100 3 2 

CE Acaraú 60.137 3 99,66 3 4 

CE Acopiara 52.661 3 79,97 3 4 

CE Alcântaras 11.171 1 100 3 2 

CE Altaneira 7.196 1 100 3 1 

CE Alto Santo 16.767 1 83,61 3 2 

CE Amontada 41.227 2 77,1 3 3 

CE Antonina do Norte 7.172 1 100 3 1 

CE Apuiarés 14.397 1 100 3 2 

CE Aquiraz 76.186 3 78,76 3 4 

CE Aracati 71.749 3 73,55 3 4 

CE Aracoiaba 25.988 2 100 3 3 

CE Ararendá 10.723 1 65,32 2 2 

CE Araripe 21.170 2 100 3 3 

CE Aratuba 11.482 1 100 3 2 

CE Arneiroz 7.766 1 90 3 1 

CE Assaré 22.988 2 100 3 3 

CE Aurora 24.716 2 100 3 3 

CE Baixio 6.165 1 100 3 1 

CE Banabuiú 17.775 1 98,64 3 2 

CE Barbalha 57.818 3 100 3 4 

CE Barreira 20.371 2 100 3 2 

CE Barro 22.104 2 100 3 3 

CE Barroquinha 14.771 1 100 3 2 

CE Baturité 34.512 2 91,69 3 3 

CE Beberibe 51.442 3 89,05 3 3 

CE Bela Cruz 31.804 2 77,26 3 3 

CE Boa Viagem 53.608 3 52,24 2 4 



74 
 

CE Brejo Santo 47.218 2 100 3 3 

CE Camocim 61.918 3 68,01 2 4 

CE Campos Sales 27.030 2 90,63 3 3 

CE Canindé 76.439 3 77,98 3 4 

CE Capistrano 17.470 1 100 3 2 

CE Caridade 21.236 2 100 3 3 

CE Caririaçu 26.821 2 100 3 2 

CE Cariús 18.815 1 92,81 3 2 

CE Carnaubal 17.282 1 100 3 2 

CE Cascavel 68.926 3 81,77 3 4 

CE Catarina 19.676 1 89,71 3 2 

CE Catunda 10.218 1 68,64 2 1 

CE Caucaia 344.936 4 71,86 3 5 

CE Cedro 24.958 2 100 3 3 

CE Chaval 12.865 1 100 3 2 

CE Choró 13.195 1 100 3 2 

CE Chorozinho 19.187 1 100 3 2 

CE Crateús 74.103 3 56,63 2 3 

CE Crato 126.591 4 91,84 3 5 

CE Cruz 23.344 2 100 3 3 

CE 
Deputado Irapuan 

Pinheiro 
9.360 1 100 3 1 

CE Ererê 7.041 1 100 3 1 

CE Eusébio 49.455 2 100 3 4 

CE Farias Brito 19.015 1 100 3 2 

CE Forquilha 22.998 2 100 3 3 

CE Fortaleza 2.551.805 4 37,95 1 6 

CE Fortim 15.603 1 100 3 2 

CE Frecheirinha 13.402 1 100 3 2 

CE General Sampaio 6.591 1 100 3 1 

CE Granja 53.435 3 26,27 1 4 

CE Granjeiro 4.569 1 100 3 1 

CE Groaíras 10.668 1 99,09 3 2 

CE Guaiúba 25.310 2 100 3 3 

CE Guaraciaba do Norte 38.832 2 72,27 3 3 

CE Guaramiranga 3.909 1 100 3 1 

CE Hidrolândia 19.882 1 70,6 3 2 

CE Horizonte 60.584 3 100 3 4 
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CE Ibaretama 13.155 1 100 3 2 

CE Ibiapina 24.458 2 86,04 3 3 

CE Ibicuitinga 11.890 1 100 3           2 

CE Icapuí 19.129 1 100 3 2 

CE Icó 66.885 3 78,53 3 4 

CE Iguatu 100.053 4 87,89 3 4 

CE Independência 25.946 2 94,26 3 3 

CE Ipaumirim 12.256 1 85,68 3 2 

CE Ipu 41.190 2 85,02 3 3 

CE Ipueiras 38.159 2 45,69 1 3 

CE Iracema 14.011 1 99,94 3 2 

CE Irauçuba 23.202 2 100 3 3 

CE Itaiçaba 7.567 1 93,71 3 1 

CE Itaitinga 37.705 2 93,71 3 3 

CE Itapagé 50.211 3 98,31 3 3 

CE Itapipoca 122.220 4 72,28 3 5 

CE Itarema 39.494 2 89,5 3 3 

CE Itatira 19.861 1 100 3 2 

CE Jaguaretama 18.040 1 100 3 2 

CE Jaguaribara 10.892 1 100 3 2 

CE Jaguaribe 34.683 2 100 3 3 

CE Jaguaruana 33.174 2 100 3 3 

CE Jardim 27.067 2 38,72 1 3 

CE Jati 7.764 1 100 3 1 

CE Jijoca de Jericoacoara 18.292 1 100 3 2 

CE Juazeiro do Norte 261.289 4 76,92 3 5 

CE Jucás 24.351 2 100 3 3 

CE Lavras da Mangabeira 31.435 2 88,82 3 3 

CE Limoeiro do Norte 57.372 3 91,99 3 4 

CE Madalena 19.017 2 100 3 2 

CE Maracanaú 217.922 4 85,68 3 5 

CE Maranguape 120.405 4 70,58 3 5 

CE Marco 25.944 2 68,05 2 3 

CE Martinópole 10.693 1 100 3 2 

CE Massapê 36.854 2 95,73 3 3 

CE Mauriti 45.640 2 100 3 3 

CE Meruoca 14.377 1 98,23 3 2 
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CE Milagres 28.487 2 100 3 3 

CE Miraíma 13.259 1 79,56 3 2 

CE Missão Velha 35.056 2 100 3 3 

CE Mombaça 43.493 2 72,39 3 3 

CE Monsenhor Tabosa 16.984 1 41,17 1 2 

CE Morada Nova 62.287 3 72,68 3 4 

CE Moraújo 8.393 1 100 3 1 

CE Morrinhos 21.561 2 32,67 1 3 

CE Mulungu 12.196 1 100 3 2 

CE Nova Olinda 14.908 1 100 3 2 

CE Nova Russas 31.692 2 88,43 3 3 

CE Novo Oriente 28.075 2 100 3 3 

CE Ocara 24.829 2 100 3 3 

CE Orós 21.503 2 100 3 3 

CE Pacajus 66.510 3 74,86 3 4 

CE Pacatuba 77.723 3 77,77 3 4 

CE Pacoti 11.857 1 100 3 2 

CE Pacujá 6.131 1 100 3 4 

CE Palhano 9.126 1 100 3 1 

CE Palmácia 12.624 1 100 3 2 

CE Paracuru 32.919 2 100 3 3 

CE Paraipaba 31.413 2 100 3 3 

CE Paramoti 11.517 1 100 3 3 

CE Pedra Branca 42.643 2 73,82 3 3 

CE Penaforte 8.666 1 100 3 1 

CE Pentecoste 36.442 2 100 3 3 

CE Pereiro 16.063 1 65,35 2 2 

CE Pindoretama 19.733 1 100 3 2 

CE Piquet Carneiro 16.169 1 100 3 2 

CE Pires Ferreira 10.556 1 66,57 2 2 

CE Poranga 12.203 1 57,3 2 2 

CE Porteiras 15.108 1 92,18 3 2 

CE Potengi 10.651 1 100 3 2 

CE Potiretama 6.278 1 100 3 1 

CE Quiterianópolis 20.505 2 68,46 2 2 

CE Quixadá 83.990 3 79,69 3 4 

CE Quixelô 15.046 1 100 3 2 
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CE Quixeramobim 75.565 3 88,81 3 4 

CE Quixeré 21.241 2 100 3 2 

CE Redenção 27.088 2 100 3 3 

CE Reriutaba 19.281 1 53,97 2 2 

CE Russas 73.436 3 76,96 3 4 

CE Salitre 15.976 1 87,99 3 2 

CE Santana do Acaraú 31.133 2 90,46 3 3 

CE Santana do Cariri 17.445 1 100 3 2 

CE São Benedito 45.653 2 53,88 2 3 

CE 
São Gonçalo do 

Amarante 
46.247 2 100 3 3 

CE São João do Jaguaribe 7.829 1 100 3 1 

CE São Luís do Curu 12.663 1 100 3 2 

CE Senador Pompeu 26.656 2 100 3 3 

CE Sobral 197.663 4 100 3 5 

CE Solonópole 18.025 1 100 3 2 

CE Tabuleiro do Norte 30.018 2 100 3 3 

CE Tamboril 25.675 2 81,51 3 3 

CE Tarrafas 8.949 1 100 3 1 

CE Tauá 57.246 3 100 3 4 

CE Tejuçuoca 18.083 1 85,49 3 2 

CE Tianguá 72.110 3 68,48 2 4 

CE Trairi 53.561 3 100 3 4 

CE Tururu 15.224 1 100 3 2 

CE Ubajara 33.205 2 84,93 3 3 

CE Umari 7.660 1 45,62 2 1 

CE Umirim 19.349 1 90,68 3 2 

CE Uruburetama 20.768 2 100 3 2 

CE Uruoca 13.348 1 79,03 3 2 

CE Varjota 18.024 1 97,21 3 2 

CE Várzea Alegre 39.651 2 97,43 3 3 

CE Viçosa do Ceará 57.719 3 36,71 1 4 

Fontes: (1) IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE -  Coordenação de População e Indicadores 

Socias – COPIS, 2013. (2) Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica, 2013. 
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